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0. Kwalitatieve beoordeling – Aanvullende omstandigheden 
en maatregelen op basis van indeling voor menselijke 
gezondheid 
 

De stof watervrij zinkboraat is ingedeeld als oogirriterend 2 (H319), daarom moeten er specifieke 
gebruiksomstandigheden (OC's en RMM's) worden geïmplementeerd en moeten er PBM’s aanwezig zijn als er 
blootstelling wordt verwacht. De volgende maatregelen worden voorgesteld om ervoor te zorgen dat het aan de 
indeling toegeschreven risico afdoende wordt beheerst. 

Algemene OC's en RMM's 
 

- Zorg voor een minimalisering van handmatige fasen/werktaken. 
- Ga uit van werkprocedures die spatten en morsen tot een minimum beperken. 
- Vermijd contact met verontreinigde gereedschappen en voorwerpen. 
- Regelmatige reiniging van uitrusting en werkgebied wordt aangenomen. 
- Zorgen dat management/toezicht aanwezig is om te verifiëren dat de RMM's juist worden gebruikt en de 

OC's worden gevolgd. 
- Zorgen voor training van werknemers over goede praktijk. 
- Goede standaard van persoonlijke hygiëne wordt aangenomen. 

 
PBM 
 

- Chemische veiligheidsbril dragen. Geschikte materialen om een doorbraaktijd > 8 uur te garanderen: 
butylrubber met een dikte van 0,5 mm of 0,35 mm en neopreen met een dikte van 0,5 mm en nitrilrubber 
met een dikte van 0,35 mm. 

 
Aanvullende maatregelen zoals aangegeven in de veiligheidsaanbevelingen 
 

- Na het werken met dit product grondig wassen. 
- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog-bescherming/gelaatsbescherming dragen. 
- BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. 

Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. 
- Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. 
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1. ES 1: Formuleren of herverpakken; Diverse producten 
(PC 1, PC 9a, PC 12, PC 24, PC 32) 

1.1. Gebruiksdescriptoren 
Naam blootstellingsscenario: Formulering van zinkboraat in mengsel of materialen 
Productcategorie: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen (PC 1), Coatings en verven, verdunners, 
verfafbijtmiddelen (PC 9a), Meststoffen (PC 12), Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen (PC 24), 
Polymeerpreparaten en polymeerverbindingen (PC 32) 

Milieu  

1: Formuleren in een mengsel - Zink ERC 2 

2: Formuleren in een mengsel - Boor ERC 2 

3: Formuleren in een vaste matrix - Zink ERC 3 

4: Formuleren in een vaste matrix - Boor ERC 3 

Werknemers  

5: Chemische productie of raffinage in een gesloten proces, waarbij blootstelling niet 
waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - poeder 
- watervrij zinkboraat 

PROC 1 

6: Chemische productie of raffinage in een gesloten proces, waarbij blootstelling niet 
waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - 
vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 

PROC 1 

7: Uitdrogingsproces om watervrij zinkboraat te verkrijgen PROC 2 

8: Chemische productie of raffinage in een gesloten, continu proces met incidentele 
beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - 
poeder - watervrij zinkboraat 

PROC 2 

9: Chemische productie of raffinage in een gesloten, continu proces met incidentele 
beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - 
vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 

PROC 2 

10: Fabricage of formuleren in de chemische industrie in een gesloten discontinu 
proces met occasionele gecontroleerde blootstelling of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - poeder - watervrij zinkboraat 

PROC 3 

11: Fabricage of formuleren in de chemische industrie in een gesloten discontinu 
proces met occasionele gecontroleerde blootstelling of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 

PROC 3 

12: Chemische productie met kans op blootstelling - poeder - watervrij zinkboraat PROC 4 

13: Chemische productie met kans op blootstelling - vloeibare formulering - watervrij 
zinkboraat 

PROC 4 

14: Mengen in discontinue processen - poeder - watervrij zinkboraat PROC 5 

15: Mengen in discontinue processen - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat PROC 5 

16: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in niet-
gespecialiseerde voorzieningen - poeder - watervrij zinkboraat 

PROC 8a 

17: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in niet-
gespecialiseerde voorzieningen - korrels/pellets - watervrij zinkboraat 

PROC 8a 

18: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in niet-
gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 

PROC 8a 

19: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde 
voorzieningen - poeder - watervrij zinkboraat 

PROC 8b 

20: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde 
voorzieningen - korrels/pellets - watervrij zinkboraat 

PROC 8b 

21: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde 
voorzieningen - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 

PROC 8b 
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22: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde 
vullijn, inclusief wegen) - poeder - watervrij zinkboraat 

PROC 9 

23: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde 
vullijn, inclusief wegen) - korrels/pellets - watervrij zinkboraat 

PROC 9 

24: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde 
vullijn, inclusief wegen) - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 

PROC 9 

25: Gebruik van blaasmiddelen bij de vervaardiging van schuim - watervrij zinkboraat PROC 12 

26: Tabletteren, comprimeren, extruderen, pelletiseren, granuleren - watervrij 
zinkboraat 

PROC 14 

27: Gebruik als laboratoriumreagens - poeder - watervrij zinkboraat PROC 15 

28: Gebruik als laboratoriumreagens - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat PROC 15 

29: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van machines - poeder - watervrij 
zinkboraat 

PROC 28 

30: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van machines - vloeibare 
formulering - watervrij zinkboraat 

PROC 28 

31: Chemische productie of raffinage in een gesloten proces, waarbij blootstelling niet 
waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - poeder 
- zinkboraathydraat 

PROC 1 

32: Chemische productie of raffinage in een gesloten proces, waarbij blootstelling niet 
waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - 
vloeibare formulering - zinkboraathydraat 

PROC 1 

33: Chemische productie of raffinage in een gesloten, continu proces met incidentele 
beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - 
poeder - zinkboraathydraat 

PROC 2 

34: Chemische productie of raffinage in een gesloten, continu proces met incidentele 
beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - 
vloeibare formulering - zinkboraathydraat 

PROC 2 

35: Fabricage of formuleren in de chemische industrie in een gesloten discontinu 
proces met occasionele gecontroleerde blootstelling of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - poeder - zinkboraathydraat 

PROC 3 

36: Fabricage of formuleren in de chemische industrie in een gesloten discontinu 
proces met occasionele gecontroleerde blootstelling of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - zinkboraathydraat 

PROC 3 

37: Chemische productie met kans op blootstelling - poeder - zinkboraathydraat PROC 4 

38: Chemische productie met kans op blootstelling - vloeibare formulering - 
zinkboraathydraat 

PROC 4 

39: Mengen in discontinue processen - poeder - zinkboraathydraat PROC 5 

40: Mengen in discontinue processen - vloeibare formulering - zinkboraathydraat PROC 5 

41: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in niet-
gespecialiseerde voorzieningen - poeder - zinkboraathydraat 

PROC 8a 

42: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in niet-
gespecialiseerde voorzieningen - korrels/pellets - zinkboraathydraat 

PROC 8a 

43: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in niet-
gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - zinkboraathydraat 

PROC 8a 

44: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde 
voorzieningen - poeder - zinkboraathydraat 

PROC 8b 

45: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde 
voorzieningen - korrels/pellets - zinkboraathydraat 

PROC 8b 

46: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde 
voorzieningen - vloeibare formulering - zinkboraathydraat 

PROC 8b 

47: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde PROC 9 
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vullijn, inclusief wegen) - poeder - zinkboraathydraat 

48: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde 
vullijn, inclusief wegen) - korrels/pellets - zinkboraathydraat 

PROC 9 

49: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde 
vullijn, inclusief wegen) - vloeibare formulering - zinkboraathydraat 

PROC 9 

50: Gebruik van blaasmiddelen bij de vervaardiging van schuim - zinkboraathydraat PROC 12 

51: Tabletteren, comprimeren, extruderen, pelletiseren, granuleren - 
zinkboraathydraat 

PROC 14 

52: Gebruik als laboratoriumreagens - poeder - zinkboraathydraat PROC 15 

53: Gebruik als laboratoriumreagens - vloeibare formulering - zinkboraathydraat PROC 15 

54: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van machines - poeder - 
zinkboraathydraat 

PROC 28 

55: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van machines - vloeibare 
formulering - zinkboraathydraat 

PROC 28 

1.2. Gebruiksomstandigheden die van invloed zijn op blootstelling 

1.2.1. Beheersing van milieublootstelling: Formuleren in een mengsel - Zink (ERC 2) 
Gebruikte hoeveelheid, frequentie en duur van gebruik (of van levensduur) 

Dagelijkse hoeveelheid per locatie ≤ 0,6 ton/dag 

Jaarlijkse hoeveelheid per locatie ≤ 135 ton/jaar 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Elektrostatische stofvangers of natte elektrostatische stofvangers of cyclonen of doek-/zakfilter of 
keramisch/metaalgaas-filter 

Chemische neerslag of sedimentatie of filtratie of elektrolyse of omgekeerde osmose of ionenuitwisseling 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot biologische rioolwaterzuiveringsinstallatie 

Er wordt uitgegaan van een gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Aangenomen debiet van huishoudelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie ≥ 2E3 m3/dag 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval (waaronder afval 
afkomstig van voorwerpen) 

Afvoer van afvalproduct of gebruikte houders in overeenstemming met lokale regelgeving. 

1.2.2. Beheersing van milieublootstelling: Formuleren in een mengsel - Boor (ERC 2) 
Gebruikte hoeveelheid, frequentie en duur van gebruik (of van levensduur) 

Dagelijkse hoeveelheid per locatie ≤ 0,6 ton/dag 

Jaarlijkse hoeveelheid per locatie ≤ 135 ton/jaar 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Elektrostatische stofvangers of natte elektrostatische stofvangers of cyclonen of doek-/zakfilter of 
keramisch/metaalgaas-filter 

Chemische neerslag of sedimentatie of filtratie of elektrolyse of omgekeerde osmose of ionenuitwisseling 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot biologische rioolwaterzuiveringsinstallatie 

Er wordt uitgegaan van een gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Aangenomen debiet van huishoudelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie ≥ 2E3 m3/dag  

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval (waaronder afval 
afkomstig van voorwerpen) 

Afvoer van afvalproduct of gebruikte houders in overeenstemming met lokale regelgeving. 
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1.2.3. Beheersing van milieublootstelling: Formuleren in een vaste matrix - Zink (ERC 3) 
Gebruikte hoeveelheid, frequentie en duur van gebruik (of van levensduur) 

Dagelijkse hoeveelheid per locatie ≤ 0,6 ton/dag 

Jaarlijkse hoeveelheid per locatie ≤ 135 ton/jaar 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Gaat ervan uit dat de luchtemissie wordt verminderd door één of meer van de volgende RMM's: elektrostatische 
stofvangers, natte elektrostatische stofvangers, cyclonen, stof-/zakfilter of keramisch/metalen gaasfilter. 

Veronderstelt in-situ-behandeling van afvalwater met ofwel chemische precipitatie, sedimentatie, filtratie, 
elektrolyse, omgekeerde osmose of ionenuitwisseling. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot biologische rioolwaterzuiveringsinstallatie 

Zorgen voor afvalwaterzuivering ter plekke. 

Aangenomen debiet van huishoudelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie ≥ 2E3 m3/dag 

Geen aanbrengen van rioolslib op bodem 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval (waaronder afval 
afkomstig van voorwerpen) 

Afvoer van afvalproduct of gebruikte houders in overeenstemming met lokale regelgeving. 

1.2.4. Beheersing van milieublootstelling: Formuleren in een vaste matrix - Boor (ERC 3) 
Gebruikte hoeveelheid, frequentie en duur van gebruik (of van levensduur) 

Dagelijkse hoeveelheid per locatie ≤ 0,6 ton/dag 

Jaarlijkse hoeveelheid per locatie ≤ 135 ton/jaar 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Gaat ervan uit dat de luchtemissie wordt verminderd door één of meer van de volgende RMM's: elektrostatische 
stofvangers, natte elektrostatische stofvangers, cyclonen, stof-/zakfilter of keramisch/metalen gaasfilter. 

Veronderstelt in-situ-behandeling van afvalwater met ofwel chemische precipitatie, sedimentatie, filtratie, 
elektrolyse, omgekeerde osmose of ionenuitwisseling. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot biologische rioolwaterzuiveringsinstallatie 

Zorgen voor afvalwaterzuivering ter plekke. 

Aangenomen debiet van huishoudelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie ≥ 2E3 m3/dag 

Geen aanbrengen van rioolslib op bodem 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval (waaronder afval 
afkomstig van voorwerpen) 

Afvoer van afvalproduct of gebruikte houders in overeenstemming met lokale regelgeving. 

1.2.5. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in 
een gesloten proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 1) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
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apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 150 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

1.2.6. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in 
een gesloten proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 
(PROC 1) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

1.2.7. Beheersing van blootstelling van werknemers: Uitdrogingsproces om watervrij 
zinkboraat te verkrijgen (PROC 2) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
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apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 425 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

1.2.8. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in 
een gesloten, continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 2) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Gebruik in gesloten systemen; De overdracht gebeurt omheind en het ontvangende vaartuig wordt daarbij 
aangemeerd of vastgemaakt aan het bronvaartuig.; De omheining wordt niet geopend tijdens de activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 150 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 
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Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hantering zonder gebruik van perslucht. 

1.2.9. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in 
een gesloten, continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 
(PROC 2) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Gebruik in gesloten systemen; De overdracht gebeurt omheind en het ontvangende vaartuig wordt daarbij 
aangemeerd of vastgemaakt aan het bronvaartuig.; De omheining wordt niet geopend tijdens de activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte > 3 m2 

1.2.10. Beheersing van blootstelling van werknemers: Fabricage of formuleren in de 
chemische industrie in een gesloten discontinu proces met occasionele gecontroleerde 
blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - poeder - watervrij 
zinkboraat (PROC 3) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 
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Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Gebruik in gesloten systemen; De overdracht gebeurt omheind en het ontvangende vaartuig wordt daarbij 
aangemeerd of vastgemaakt aan het bronvaartuig.; De omheining wordt niet geopend tijdens de activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 150 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hantering zonder gebruik van perslucht. 

1.2.11. Beheersing van blootstelling van werknemers: Fabricage of formuleren in de 
chemische industrie in een gesloten discontinu proces met occasionele gecontroleerde 
blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - vloeibare 
formulering - watervrij zinkboraat (PROC 3) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Gebruik in gesloten systemen; De overdracht gebeurt omheind en het ontvangende vaartuig wordt daarbij 
aangemeerd of vastgemaakt aan het bronvaartuig.; De omheining wordt niet geopend tijdens de activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
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methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte > 3 m2 

1.2.12. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie met kans op 
blootstelling - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 4) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op hoeveelheden < 1000 kg 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 150 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hantering zonder gebruik van perslucht. 
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1.2.13. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie met kans op 
blootstelling - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat (PROC 4) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte > 3 m2 

1.2.14. Beheersing van blootstelling van werknemers: Mengen in discontinue processen - 
poeder - watervrij zinkboraat (PROC 5) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op hoeveelheden < 1000 kg 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 
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Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 150 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hantering zonder gebruik van perslucht. 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
ingeperkt zeven van grote zakken met slechts een kleine opening). 

1.2.15. Beheersing van blootstelling van werknemers: Mengen in discontinue processen - 
vloeibare formulering - watervrij zinkboraat (PROC 5) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 
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Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte > 3 m2 

1.2.16. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - poeder - watervrij 
zinkboraat (PROC 8a) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van poeders < 100 kg/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
poeders storten in een grote zak met slechts een kleine opening). 

1.2.17. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - korrels/pellets - watervrij 
zinkboraat (PROC 8a) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Middelmatige stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die snel 
gaat liggen door de zwaartekracht. Bijvoorbeeld zand. 
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Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van korrels, vlokken of pellets. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
poeders storten in een grote zak met slechts een kleine opening). 

1.2.18. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - 
watervrij zinkboraat (PROC 8a) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 



 

Zinkboraat  

Gegenereerd door Chesar 3.7 Blootstellingsscenario voor kennisgeving 18

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op ondergedompelde lading. 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
overdracht van vloeistof door een kleine vulopening, zoals het tanken van voertuigen). 

1.2.19. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - poeder - watervrij zinkboraat 
(PROC 8b) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van poeders < 1000 kg/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 
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Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

1.2.20. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - korrels/pellets - watervrij 
zinkboraat (PROC 8b) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Middelmatige stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die snel 
gaat liggen door de zwaartekracht. Bijvoorbeeld zand. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van korrels, vlokken of pellets. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

1.2.21. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - 
watervrij zinkboraat (PROC 8b) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 
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Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op ondergedompelde lading. 

1.2.22. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - poeder - watervrij 
zinkboraat (PROC 9) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van poeders < 100 kg/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
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gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
poeders storten in een grote zak met slechts een kleine opening). 

1.2.23. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - korrels/pellets - watervrij 
zinkboraat (PROC 9) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Middelmatige stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die snel 
gaat liggen door de zwaartekracht. Bijvoorbeeld zand. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van korrels, vlokken of pellets. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van poeders < 1000 kg/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 
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Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
poeders storten in een grote zak met slechts een kleine opening). 

1.2.24. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - vloeibare formulering - 
watervrij zinkboraat (PROC 9) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 1000 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
overdracht van vloeistof door een kleine vulopening, zoals het tanken van voertuigen). 

1.2.25. Beheersing van blootstelling van werknemers: Gebruik van blaasmiddelen bij de 
vervaardiging van schuim - watervrij zinkboraat (PROC 12) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
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apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte > 3 m2 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

1.2.26. Beheersing van blootstelling van werknemers: Tabletteren, comprimeren, 
extruderen, pelletiseren, granuleren - watervrij zinkboraat (PROC 14) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op het comprimeren van poeders < 1000 kg/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 
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Procestemperatuur tot 300 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
ingeperkt zeven van grote zakken met slechts een kleine opening). 

1.2.27. Beheersing van blootstelling van werknemers: Gebruik als laboratoriumreagens - 
poeder - watervrij zinkboraat (PROC 15) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

1.2.28. Beheersing van blootstelling van werknemers: Gebruik als laboratoriumreagens - 
vloeibare formulering - watervrij zinkboraat (PROC 15) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 
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Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

1.2.29. Beheersing van blootstelling van werknemers: Handmatig onderhoud (reiniging en 
reparatie) van machines - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 28) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Gaat uit van zorgvuldige hantering 

Heeft betrekking op het hanteren van objecten met zichtbaar reststof (bijv. object bedekt met stof van 
omringende stoffige activiteiten). 

1.2.30. Beheersing van blootstelling van werknemers: Handmatig onderhoud (reiniging en 
reparatie) van machines - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat (PROC 28) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 
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Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

1.2.31. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in 
een gesloten proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - poeder - zinkboraathydraat (PROC 1) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 150 °C aangenomen 

Gebruik binnen 



 

Zinkboraat  

Gegenereerd door Chesar 3.7 Blootstellingsscenario voor kennisgeving 27

1.2.32. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in 
een gesloten proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - zinkboraathydraat 
(PROC 1) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

1.2.33. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in 
een gesloten, continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - poeder - zinkboraathydraat (PROC 2) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 150 °C aangenomen 
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Gebruik binnen 

1.2.34. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in 
een gesloten, continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - zinkboraathydraat 
(PROC 2) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Gebruik in gesloten systemen; De overdracht gebeurt omheind en het ontvangende vaartuig wordt daarbij 
aangemeerd of vastgemaakt aan het bronvaartuig.; De omheining wordt niet geopend tijdens de activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte > 3 m2 

1.2.35. Beheersing van blootstelling van werknemers: Fabricage of formuleren in de 
chemische industrie in een gesloten discontinu proces met occasionele gecontroleerde 
blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - poeder - 
zinkboraathydraat (PROC 3) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
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risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 150 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

1.2.36. Beheersing van blootstelling van werknemers: Fabricage of formuleren in de 
chemische industrie in een gesloten discontinu proces met occasionele gecontroleerde 
blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - vloeibare 
formulering - zinkboraathydraat (PROC 3) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Gebruik in gesloten systemen; De overdracht gebeurt omheind en het ontvangende vaartuig wordt daarbij 
aangemeerd of vastgemaakt aan het bronvaartuig.; De omheining wordt niet geopend tijdens de activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte > 3 m2 

1.2.37. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie met kans op 
blootstelling - poeder - zinkboraathydraat (PROC 4) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 
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Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op hoeveelheden < 100 kg 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 150 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hantering zonder gebruik van perslucht. 

1.2.38. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie met kans op 
blootstelling - vloeibare formulering - zinkboraathydraat (PROC 4) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
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om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte > 3 m2 

1.2.39. Beheersing van blootstelling van werknemers: Mengen in discontinue processen - 
poeder - zinkboraathydraat (PROC 5) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op hoeveelheden < 100 kg 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 150 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume > 1000 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hantering zonder gebruik van perslucht. 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
ingeperkt zeven van grote zakken met slechts een kleine opening). 

1.2.40. Beheersing van blootstelling van werknemers: Mengen in discontinue processen - 
vloeibare formulering - zinkboraathydraat (PROC 5) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 
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Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte > 3 m2 

1.2.41. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - poeder - zinkboraathydraat 
(PROC 8a) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van poeders < 100 kg/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
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risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
poeders storten in een grote zak met slechts een kleine opening). 

1.2.42. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - korrels/pellets - 
zinkboraathydraat (PROC 8a) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vast; Middelmatige stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die snel 
gaat liggen door de zwaartekracht. Bijvoorbeeld zand. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van korrels, vlokken of pellets. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van poeders < 100 kg/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 
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Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
poeders storten in een grote zak met slechts een kleine opening). 

1.2.43. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - 
zinkboraathydraat (PROC 8a) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op ondergedompelde lading. 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
overdracht van vloeistof door een kleine vulopening, zoals het tanken van voertuigen). 

1.2.44. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - poeder - zinkboraathydraat 
(PROC 8b) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 



 

Zinkboraat  

Gegenereerd door Chesar 3.7 Blootstellingsscenario voor kennisgeving 35

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van poeders < 1000 kg/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

1.2.45. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - korrels/pellets - 
zinkboraathydraat (PROC 8b) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vast; Middelmatige stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die snel 
gaat liggen door de zwaartekracht. Bijvoorbeeld zand. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van korrels, vlokken of pellets. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 
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Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

1.2.46. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - 
zinkboraathydraat (PROC 8b) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op ondergedompelde lading. 
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1.2.47. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - poeder - 
zinkboraathydraat (PROC 9) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van poeders < 100 kg/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
poeders storten in een grote zak met slechts een kleine opening). 

1.2.48. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - korrels/pellets - 
zinkboraathydraat (PROC 9) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vast; Middelmatige stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die snel 
gaat liggen door de zwaartekracht. Bijvoorbeeld zand. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van korrels, vlokken of pellets. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 



 

Zinkboraat  

Gegenereerd door Chesar 3.7 Blootstellingsscenario voor kennisgeving 38

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van poeders < 100 kg/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
poeders storten in een grote zak met slechts een kleine opening). 

1.2.49. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - vloeibare formulering - 
zinkboraathydraat (PROC 9) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 1000 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 
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Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
overdracht van vloeistof door een kleine vulopening, zoals het tanken van voertuigen). 

1.2.50. Beheersing van blootstelling van werknemers: Gebruik van blaasmiddelen bij de 
vervaardiging van schuim - zinkboraathydraat (PROC 12) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte > 3 m2 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

1.2.51. Beheersing van blootstelling van werknemers: Tabletteren, comprimeren, 
extruderen, pelletiseren, granuleren - zinkboraathydraat (PROC 14) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 
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Heeft betrekking op het comprimeren van poeders < 100 kg/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 300 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
ingeperkt zeven van grote zakken met slechts een kleine opening). 

1.2.52. Beheersing van blootstelling van werknemers: Gebruik als laboratoriumreagens - 
poeder - zinkboraathydraat (PROC 15) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 
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1.2.53. Beheersing van blootstelling van werknemers: Gebruik als laboratoriumreagens - 
vloeibare formulering - zinkboraathydraat (PROC 15) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

1.2.54. Beheersing van blootstelling van werknemers: Handmatig onderhoud (reiniging en 
reparatie) van machines - poeder - zinkboraathydraat (PROC 28) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 
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Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Gaat uit van zorgvuldige hantering 

Heeft betrekking op het hanteren van objecten met zichtbaar reststof (bijv. object bedekt met stof van 
omringende stoffige activiteiten). 

1.2.55. Beheersing van blootstelling van werknemers: Handmatig onderhoud (reiniging en 
reparatie) van machines - vloeibare formulering - zinkboraathydraat (PROC 28) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 100% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

1.3. Schatting van blootstelling en verwijzing naar de bron 

1.3.1. Afgifte en blootstelling milieu: Formuleren in een mengsel - Zink (ERC 2) 
Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Water 0,015 kg/dag Geschatte emissiefactor 

Lucht 3 kg/dag Geschatte emissiefactor 

Bodem 0,06 kg/dag ERC 
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Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zoet water 5,59E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,027 

Sediment (zoet water) 61,32 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) 0,521 

Zeewater 7,2E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,012 

Sediment (zeewater) 7,89 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) 0,14 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 7,49E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,075 

Landbouwkundige bodem 0,296 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Inademing (systemische 
effecten) 

5,14E-4 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Oraal 0,029 mg/kg lich.gew./dag (EUSES 2.1.2) 0,035 

Mens via milieu - gecombineerde routes  0,035 

1.3.2. Afgifte en blootstelling milieu: Formuleren in een mengsel - Boor (ERC 2) 
Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Water 0,015 kg/dag Geschatte emissiefactor 

Lucht 3 kg/dag Geschatte emissiefactor 

Bodem 0,06 kg/dag ERC 

  

Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zoet water 3,74E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Zeewater 3,69E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 7,5E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Landbouwkundige bodem 6,34E-3 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Inademing (systemische 
effecten) 

5,14E-4 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Oraal 0,077 mg/kg lich.gew./dag (EUSES 2.1.2) 0,454 

Mens via milieu - gecombineerde routes  0,454 

1.3.3. Afgifte en blootstelling milieu: Formuleren in een vaste matrix - Zink (ERC 3) 
Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Water 0,03 kg/dag SPERC 

Lucht 0,03 kg/dag SPERC 

Bodem 0,6 kg/dag SPERC 

  

Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zoet water 8,43E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,041 

Sediment (zoet water) 92,39 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) 0,784 

Zeewater 1E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,016 

Sediment (zeewater) 10,99 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) 0,195 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 0,015 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,15 

Landbouwkundige bodem 0,282 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Inademing (systemische 
effecten) 

5,3E-6 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Oraal 3,84E-4 mg/kg lich.gew./dag (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - gecombineerde routes  < 0,01 
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1.3.4. Afgifte en blootstelling milieu: Formuleren in een vaste matrix - Boor (ERC 3) 
Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Water 0,03 kg/dag SPERC 

Lucht 0,03 kg/dag SPERC 

Bodem 0,6 kg/dag SPERC 

  

Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zoet water 4,49E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Zeewater 4,44E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 0,015 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Landbouwkundige bodem 3,25E-3 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Inademing (systemische 
effecten) 

5,14E-6 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Oraal 9,19E-4 mg/kg lich.gew./dag (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - gecombineerde routes  < 0,01 

1.3.5. Blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in een gesloten 
proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,014 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,034 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

1.3.6. Blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in een gesloten 
proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat (PROC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,014 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,034 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

1.3.7. Blootstelling van werknemers: Uitdrogingsproces om watervrij zinkboraat te 
verkrijgen (PROC 2) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,04 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,145 

Dermaal, systemisch, lange termijn 1,37 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,039 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,079 



 

Zinkboraat  

Gegenereerd door Chesar 3.7 Blootstellingsscenario voor kennisgeving 45

1.3.8. Blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in een gesloten, 
continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 2) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,822 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,023 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,197 

1.3.9. Blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in een gesloten, 
continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat (PROC 2) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 4,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 4,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,822 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,023 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,025 

1.3.10. Blootstelling van werknemers: Fabricage of formuleren in de chemische industrie 
in een gesloten discontinu proces met occasionele gecontroleerde blootstelling of processen 
met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 3) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,414 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,012 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,185 

1.3.11. Blootstelling van werknemers: Fabricage of formuleren in de chemische industrie 
in een gesloten discontinu proces met occasionele gecontroleerde blootstelling of processen 
met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 
(PROC 3) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 4,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 4,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,414 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,012 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,013 

1.3.12. Blootstelling van werknemers: Chemische productie met kans op blootstelling - 
poeder - watervrij zinkboraat (PROC 4) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermaal, systemisch, lange termijn 4,116 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,116 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,233 
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1.3.13. Blootstelling van werknemers: Chemische productie met kans op blootstelling - 
vloeibare formulering - watervrij zinkboraat (PROC 4) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,044 mg/m³ (ART) 0,018 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,044 mg/m³ (ART) 0,064 

Dermaal, systemisch, lange termijn 4,116 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,116 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,134 

1.3.14. Blootstelling van werknemers: Mengen in discontinue processen - poeder - watervrij 
zinkboraat (PROC 5) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,232 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,405 

1.3.15. Blootstelling van werknemers: Mengen in discontinue processen - vloeibare 
formulering - watervrij zinkboraat (PROC 5) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,232 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,409 

1.3.16. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 
8a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermaal, systemisch, lange termijn 13,71 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,386 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,56 

1.3.17. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - korrels/pellets - watervrij zinkboraat 
(PROC 8a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,232 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,405 

1.3.18. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - watervrij 
zinkboraat (PROC 8a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 
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Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermaal, systemisch, lange termijn 13,71 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,386 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,564 

1.3.19. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 8b) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,48 mg/m³ (ART) 0,194 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,48 mg/m³ (ART) 0,696 

Dermaal, systemisch, lange termijn 13,71 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,386 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,58 

1.3.20. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - korrels/pellets - watervrij zinkboraat (PROC 
8b) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,232 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,349 

1.3.21. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 
(PROC 8b) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,15 mg/m³ (ART) 0,06 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,15 mg/m³ (ART) 0,217 

Dermaal, systemisch, lange termijn 13,71 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,386 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,447 

1.3.22. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine 
containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 
9) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermaal, systemisch, lange termijn 6,86 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,193 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,367 

1.3.23. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine 
containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - korrels/pellets - watervrij zinkboraat 
(PROC 9) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermaal, systemisch, lange termijn 4,116 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,116 
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Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,233 

1.3.24. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine 
containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - vloeibare formulering - watervrij 
zinkboraat (PROC 9) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,4 mg/m³ (ART) 0,161 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,4 mg/m³ (ART) 0,58 

Dermaal, systemisch, lange termijn 6,86 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,193 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,355 

1.3.25. Blootstelling van werknemers: Gebruik van blaasmiddelen bij de vervaardiging van 
schuim - watervrij zinkboraat (PROC 12) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,34 mg/kg lich.gew./dag (ECETOC TRA Workers) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,187 

1.3.26. Blootstelling van werknemers: Tabletteren, comprimeren, extruderen, pelletiseren, 
granuleren - watervrij zinkboraat (PROC 14) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermaal, systemisch, lange termijn 2,058 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,058 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,175 

1.3.27. Blootstelling van werknemers: Gebruik als laboratoriumreagens - poeder - watervrij 
zinkboraat (PROC 15) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,202 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,725 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,34 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,211 

1.3.28. Blootstelling van werknemers: Gebruik als laboratoriumreagens - vloeibare 
formulering - watervrij zinkboraat (PROC 15) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,202 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,725 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,34 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,211 
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1.3.29. Blootstelling van werknemers: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van 
machines - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 28) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,24 mg/m³ (ART) 0,097 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,24 mg/m³ (ART) 0,348 

Dermaal, systemisch, lange termijn 13,71 mg/kg lich.gew./dag (ECETOC TRA Workers) 0,386 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,483 

1.3.30. Blootstelling van werknemers: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van 
machines - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat (PROC 28) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,04 mg/m³ (ART) 0,016 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,04 mg/m³ (ART) 0,058 

Dermaal, systemisch, lange termijn 13,71 mg/kg lich.gew./dag (ECETOC TRA Workers) 0,386 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,402 

1.3.31. Blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in een gesloten 
proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - poeder - zinkboraathydraat (PROC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,012 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,034 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

1.3.32. Blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in een gesloten 
proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - zinkboraathydraat (PROC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,012 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,034 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

1.3.33. Blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in een gesloten, 
continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - poeder - zinkboraathydraat (PROC 2) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,015 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,123 

Dermaal, systemisch, lange termijn 1,37 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,018 
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1.3.34. Blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in een gesloten, 
continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - zinkboraathydraat (PROC 2) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,044 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,044 mg/m³ (ART) 0,054 

Dermaal, systemisch, lange termijn 1,37 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,01 

1.3.35. Blootstelling van werknemers: Fabricage of formuleren in de chemische industrie 
in een gesloten discontinu proces met occasionele gecontroleerde blootstelling of processen 
met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - poeder - zinkboraathydraat (PROC 3) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,015 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,123 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,69 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,016 

1.3.36. Blootstelling van werknemers: Fabricage of formuleren in de chemische industrie 
in een gesloten discontinu proces met occasionele gecontroleerde blootstelling of processen 
met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - zinkboraathydraat 
(PROC 3) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,044 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,044 mg/m³ (ART) 0,054 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,69 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

1.3.37. Blootstelling van werknemers: Chemische productie met kans op blootstelling - 
poeder - zinkboraathydraat (PROC 4) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermaal, systemisch, lange termijn 6,86 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,018 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,081 

1.3.38. Blootstelling van werknemers: Chemische productie met kans op blootstelling - 
vloeibare formulering - zinkboraathydraat (PROC 4) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermaal, systemisch, lange termijn 6,86 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,018 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,082 
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1.3.39. Blootstelling van werknemers: Mengen in discontinue processen - poeder - 
zinkboraathydraat (PROC 5) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,65 mg/m³ (ART) 0,096 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,65 mg/m³ (ART) 0,802 

Dermaal, systemisch, lange termijn 13,71 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,036 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,131 

1.3.40. Blootstelling van werknemers: Mengen in discontinue processen - vloeibare 
formulering - zinkboraathydraat (PROC 5) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermaal, systemisch, lange termijn 13,71 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,036 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,1 

1.3.41. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - poeder - zinkboraathydraat (PROC 8a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermaal, systemisch, lange termijn 13,71 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,036 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,099 

1.3.42. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - korrels/pellets - zinkboraathydraat 
(PROC 8a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermaal, systemisch, lange termijn 13,71 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,036 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,099 

1.3.43. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - 
zinkboraathydraat (PROC 8a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermaal, systemisch, lange termijn 13,71 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,036 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,1 

1.3.44. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - poeder - zinkboraathydraat (PROC 8b) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,48 mg/m³ (ART) 0,071 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,48 mg/m³ (ART) 0,593 
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Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Dermaal, systemisch, lange termijn 13,71 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,036 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,106 

1.3.45. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten 
lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - korrels/pellets - zinkboraathydraat (PROC 8b) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Dermaal, systemisch, lange termijn 13,71 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,036 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,078 

1.3.46. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - zinkboraathydraat 
(PROC 8b) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,15 mg/m³ (ART) 0,022 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,15 mg/m³ (ART) 0,185 

Dermaal, systemisch, lange termijn 13,71 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,036 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,058 

1.3.47. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine 
containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - poeder - zinkboraathydraat (PROC 9) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermaal, systemisch, lange termijn 6,86 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,018 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,081 

1.3.48. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine 
containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - korrels/pellets - zinkboraathydraat 
(PROC 9) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermaal, systemisch, lange termijn 6,86 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,018 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,081 

1.3.49. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine 
containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - vloeibare formulering - 
zinkboraathydraat (PROC 9) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,4 mg/m³ (ART) 0,059 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,4 mg/m³ (ART) 0,494 

Dermaal, systemisch, lange termijn 6,86 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,018 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,077 
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1.3.50. Blootstelling van werknemers: Gebruik van blaasmiddelen bij de vervaardiging van 
schuim - zinkboraathydraat (PROC 12) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,34 mg/kg lich.gew./dag (ECETOC TRA Workers) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,066 

1.3.51. Blootstelling van werknemers: Tabletteren, comprimeren, extruderen, pelletiseren, 
granuleren - zinkboraathydraat (PROC 14) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermaal, systemisch, lange termijn 3,43 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,072 

1.3.52. Blootstelling van werknemers: Gebruik als laboratoriumreagens - poeder - 
zinkboraathydraat (PROC 15) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,617 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,34 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,074 

1.3.53. Blootstelling van werknemers: Gebruik als laboratoriumreagens - vloeibare 
formulering - zinkboraathydraat (PROC 15) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,617 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,34 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,074 

1.3.54. Blootstelling van werknemers: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van 
machines - poeder - zinkboraathydraat (PROC 28) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,24 mg/m³ (ART) 0,035 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,24 mg/m³ (ART) 0,296 

Dermaal, systemisch, lange termijn 13,71 mg/kg lich.gew./dag (ECETOC TRA Workers) 0,036 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,071 

1.3.55. Blootstelling van werknemers: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van 
machines - vloeibare formulering - zinkboraathydraat (PROC 28) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,04 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,04 mg/m³ (ART) 0,049 

Dermaal, systemisch, lange termijn 13,71 mg/kg lich.gew./dag (ECETOC TRA Workers) 0,036 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,041 
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1.4. Richtsnoer voor downstreamgebruiker om te beoordelen of hij 
binnen de door het ES gestelde grenzen werkt 
Richtsnoer:  
De gebruiksomstandigheden op locaties van downstreamgebruikers kunnen op enige wijze verschillen van die in 
het blootstellingsscenario. Verschillen tussen de beschrijving van de gebruiksomstandigheden in het 
blootstellingsscenario en uw eigen praktijk betekenen niet dat het gebruik niet gedekt is. Het risico kan nog altijd 
adequaat beheerst zijn. De wijze waarop u bepaalt of uw omstandigheden gelijkwaardig of lager zijn, wordt 
'omrekening' genoemd. Instructies voor omrekening worden hieronder gegeven.  

Menselijke gezondheid: De blootstelling van de werknemers via de huid wordt beoordeeld met behulp van TRA 
Workers 3.0 zoals geïmplementeerd in CHESAR v.3.7. De blootstelling van de werknemers door inademing voor 
de meeste PROC's wordt beoordeeld met behulp van ART v1.5. Alleen voor sommige PROC's wordt de 
blootstelling door inademing beoordeeld met behulp van TRA Workers 3.0 zoals geïmplementeerd in CHESAR. 
Daarbij werd er een onderscheid gemaakt tussen watervrij zinkboraat en zinkboraathydraat. 

Milieu: Emissies naar het milieu worden geschat met behulp van EUSES v.2.1.2, zoals geïmplementeerd in 
CHESAR v3.7. Voor milieumodellering wordt als slechtste geval aangenomen dat zinkboraat volledig in water 
oplost in Zn- en B-ionen die de toxiciteit veroorzaken. Hoewel watervrij zinkboraat 35,19% Zn en 17,45% B 
bevat (in geval van gehydrateerde vormen zullen die concentraties lager zijn), worden de emissies naar het milieu 
geschat door een gelijke hoeveelheid Zn en B aan te nemen. De emissies zijn geschat op basis van Eurometaux 
SpERC 3.1v3 voor ERC 3. De emissies naar lucht en water voor ERC 2 zijn gebaseerd op locatiespecifieke 
informatie. 
 
Omrekeningsinstrument:  
Gelieve voor omrekening de hierboven aangegeven openbaar beschikbare modelleerinstrumenten te gebruiken. 
 
Omrekeningsinstructies:  
Omrekening kan gebruikt worden om te controleren of uw omstandigheden 'gelijkwaardig' zijn aan de 
omstandigheden die in het blootstellingsscenario gedefinieerd zijn. Als uw gebruiksomstandigheden enigszins 
verschillen van die in het respectievelijke blootstellingsscenario, zou u kunnen aantonen dat onder uw 
gebruiksomstandigheden de blootstellingsniveaus gelijkwaardig zijn aan of lager zijn dan onder de beschreven 
omstandigheden. Het zou mogelijk kunnen zijn om dit aan te tonen door een variatie in een bepaalde 
omstandigheid te compenseren met een variatie in andere omstandigheden.  
 
Omrekenbare parameters:  
Hierna worden de voornaamste voor omrekening te gebruiken determinanten gegeven die waarschijnlijk variëren 
in de werkelijke gebruikssituatie.  

- Werknemers:  
TRA Workers 3.0: Duur van activiteit, Percentage stof in mengsel/voorwerp, Algemene ventilatie, 
Plaatselijk afzuigsysteem, Bedrijfstemperatuur, PBM.  
 
ART v1.5: Duur van de activiteit, Percentage stof in mengsel/voorwerp, Algemene ventilatie, Plaatselijk 
afzuigsysteem, Bedrijfstemperatuur, Grootte werkruimte, Hoeveelheid product in de beweging en 
agitatie van poeders, Overdrachtssnelheid, Open oppervlakte, Valhoogte, Type overdrachtsbelasting, 
Niveau van verontreiniging, Oppervlakte behandeld/verontreinigd, Mate van agitatie in de beweging en 
agitatie van poeders, Perssnelheid van poeders, Type toepassing van vallende vloeibare producten, RPE.  
Opmerking: ART voorspelt luchtconcentraties in de persoonlijke ademhalingszone van een werknemer 
buiten enige ademhalingsbeschermingsmiddel (RPE). Daarom moet het gebruik van RPE apart worden 
overwogen.  
 
Opmerking over RMM's: Doeltreffendheid is de kerninformatie wat betreft risicobeheersmaatregelen. U 
kunt zeker zijn dat uw risicobeheersmaatregelen gedekt zijn als de doeltreffendheid ervan gelijk is aan 
of hoger is dan wat er in het blootstellingsscenario gespecificeerd wordt.  
 

- Milieu:  
Dagelijkse gebruikshoeveelheid, jaarlijkse gebruikshoeveelheid, aantal emissiedagen, emissiefactoren, 
lozingsdebiet naar RWZI, debiet van ontvangend oppervlaktewater.  

 
Meer informatie over omrekening wordt gegeven in het Guidance for downstream users v2.1 (oktober 2014) van 
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ECHA en in de Practical Guide 13 (juni 2012) van ECHA.  
 
Grenzen van omrekening:  
RCR's die niet overschreden mogen worden, staan in rubriek 1.3 beschreven. 
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2. ES 2: Gebruik op industriële locaties; Diverse producten 
(PC 1, PC 9a, PC 32); Overige (SU 0) 

2.1. Gebruiksdescriptoren 
Naam blootstellingsscenario: Industrieel gebruik van zinkboraat of formuleringen die zinkboraat bevatten 
Productcategorie: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen (PC 1), Coatings en verven, verdunners, 
verfafbijtmiddelen (PC 9a), Polymeerpreparaten en polymeerverbindingen (PC 32) 
Gebruikssector: Overige (SU 0) 

Milieu  

1: Gebruik op industriële locatie leidend tot opname in of op voorwerp - Zink ERC 5 

2: Gebruik op industriële locatie leidend tot opname in of op voorwerp - Boor ERC 5 

Werknemers  

3: Chemische productie of raffinage in een gesloten proces, waarbij blootstelling niet 
waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - poeder - 
watervrij zinkboraat 

PROC 1 

4: Chemische productie of raffinage in een gesloten proces, waarbij blootstelling niet 
waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - vloeibare 
formulering - watervrij zinkboraat 

PROC 1 

5: Chemische productie of raffinage in een gesloten, continu proces met incidentele 
beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - 
poeder - watervrij zinkboraat 

PROC 2 

6: Chemische productie of raffinage in een gesloten, continu proces met incidentele 
beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - 
vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 

PROC 2 

7: Mengen in discontinue processen - poeder - watervrij zinkboraat PROC 5 

8: Mengen in discontinue processen - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat PROC 5 

9: Kalanderbewerkingen - poeder - watervrij zinkboraat PROC 6 

10: Kalanderbewerkingen - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat PROC 6 

11: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in niet-
gespecialiseerde voorzieningen - poeder - watervrij zinkboraat 

PROC 8a 

12: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in niet-
gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 

PROC 8a 

13: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde 
voorzieningen - poeder - watervrij zinkboraat 

PROC 8b 

14: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde 
voorzieningen - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 

PROC 8b 

15: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde 
vullijn, inclusief wegen) - poeder - watervrij zinkboraat 

PROC 9 

16: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde 
vullijn, inclusief wegen) - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 

PROC 9 

17: Spuiten in een industriële omgeving - poeder - watervrij zinkboraat PROC 7 

18: Spuiten in een industriële omgeving - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat PROC 7 

19: Met roller of kwast aanbrengen - poeder - watervrij zinkboraat PROC 10 

20: Met roller of kwast aanbrengen - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat PROC 10 

21: Spuiten buiten industriële omgevingen - poeder - watervrij zinkboraat PROC 11 

22: Spuiten buiten industriële omgevingen - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat PROC 11 

23: Behandeling van voorwerpen door onderdompelen en overgieten - poeder - watervrij 
zinkboraat 

PROC 13 
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24: Behandeling van voorwerpen door onderdompelen en overgieten - vloeibare 
formulering - watervrij zinkboraat 

PROC 13 

25: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van machines - poeder - watervrij 
zinkboraat 

PROC 28 

26: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van machines - vloeibare 
formulering - watervrij zinkboraat 

PROC 28 

27: Chemische productie of raffinage in een gesloten proces, waarbij blootstelling niet 
waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - poeder - 
zinkboraathydraat 

PROC 1 

28: Chemische productie of raffinage in een gesloten proces, waarbij blootstelling niet 
waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - vloeibare 
formulering - zinkboraathydraat 

PROC 1 

29: Chemische productie of raffinage in een gesloten, continu proces met incidentele 
beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - 
poeder - zinkboraathydraat 

PROC 2 

30: Chemische productie of raffinage in een gesloten, continu proces met incidentele 
beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - 
vloeibare formulering - zinkboraathydraat 

PROC 2 

31: Mengen in discontinue processen - poeder - zinkboraathydraat PROC 5 

32: Mengen in discontinue processen - vloeibare formulering - zinkboraathydraat PROC 5 

33: Kalanderbewerkingen - poeder - zinkboraathydraat PROC 6 

34: Kalanderbewerkingen - vloeibare formulering - zinkboraathydraat PROC 6 

35: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in niet-
gespecialiseerde voorzieningen - poeder - zinkboraathydraat 

PROC 8a 

36: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in niet-
gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - zinkboraathydraat 

PROC 8a 

37: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde 
voorzieningen - poeder - zinkboraathydraat 

PROC 8b 

38: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde 
voorzieningen - vloeibare formulering - zinkboraathydraat 

PROC 8b 

39: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde 
vullijn, inclusief wegen) - poeder - zinkboraathydraat 

PROC 9 

40: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde 
vullijn, inclusief wegen) - vloeibare formulering - zinkboraathydraat 

PROC 9 

41: Spuiten in een industriële omgeving - poeder - zinkboraathydraat PROC 7 

42: Spuiten in een industriële omgeving - vloeibare formulering - zinkboraathydraat PROC 7 

43: Met roller of kwast aanbrengen - poeder - zinkboraathydraat PROC 10 

44: Met roller of kwast aanbrengen - vloeibare formulering - zinkboraathydraat PROC 10 

45: Spuiten buiten industriële omgevingen - poeder - zinkboraathydraat PROC 11 

46: Spuiten buiten industriële omgevingen - vloeibare formulering - zinkboraathydraat PROC 11 

47: Behandeling van voorwerpen door onderdompelen en overgieten - poeder - 
zinkboraathydraat 

PROC 13 

48: Behandeling van voorwerpen door onderdompelen en overgieten - vloeibare 
formulering - zinkboraathydraat 

PROC 13 

49: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van machines - poeder - 
zinkboraathydraat 

PROC 28 

50: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van machines - vloeibare 
formulering - zinkboraathydraat 

PROC 28 

Blootstellingscenario('s) voor verdere levensduur  

ES 10: Levensduur (beroepsmatig werknemer); Diverse voorwerpen (AC 2, AC 4, AC 7,  
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AC 8, AC 11, AC 13) 

ES 11: Levensduur (consumenten); Diverse voorwerpen (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, AC 
11, AC 13) 

 

2.2. Gebruiksomstandigheden die van invloed zijn op blootstelling 

2.2.1. Beheersing van milieublootstelling: Gebruik op industriële locatie leidend tot opname 
in of op voorwerp - Zink (ERC 5) 
Gebruikte hoeveelheid, frequentie en duur van gebruik (of van levensduur) 

Dagelijkse hoeveelheid per locatie ≤ 0,22 ton/dag 

Jaarlijkse hoeveelheid per locatie ≤ 50 ton/jaar 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Kleinere gebruikers (zie IED) – geen Grotere gebruikers (zie IED)– vermindering of gebruik van 
oplosmiddelbeheersplan 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval (waaronder afval 
afkomstig van voorwerpen) 

Procesafval kan worden gerecycled of verbrand door een afvalverwerkingsbedrijf 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling 

Gebruik binnen 

Aangenomen debiet van afvalstroom vanaf locatie ≥ 2E3 m3/dag 

2.2.2. Beheersing van milieublootstelling: Gebruik op industriële locatie leidend tot opname 
in of op voorwerp - Boor (ERC 5) 
Gebruikte hoeveelheid, frequentie en duur van gebruik (of van levensduur) 

Dagelijkse hoeveelheid per locatie ≤ 0,22 ton/dag 

Jaarlijkse hoeveelheid per locatie ≤ 50 ton/jaar 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Kleinere gebruikers (zie IED) – geen Grotere gebruikers (zie IED)– vermindering of gebruik van 
oplosmiddelbeheersplan 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval (waaronder afval 
afkomstig van voorwerpen) 

Procesafval kan worden gerecycled of verbrand door een afvalverwerkingsbedrijf 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling 

Gebruik binnen 

Aangenomen debiet van afvalstroom vanaf locatie ≥ 2E3 m3/dag 

2.2.3. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in 
een gesloten proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 1) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
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apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

2.2.4. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in 
een gesloten proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 
(PROC 1) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

2.2.5. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in 
een gesloten, continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 2) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 



 

Zinkboraat  

Gegenereerd door Chesar 3.7 Blootstellingsscenario voor kennisgeving 60

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Gebruik in gesloten systemen; De overdracht gebeurt omheind en het ontvangende vaartuig wordt daarbij 
aangemeerd of vastgemaakt aan het bronvaartuig.; De omheining wordt niet geopend tijdens de activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hantering zonder gebruik van perslucht. 

2.2.6. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in 
een gesloten, continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 
(PROC 2) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Gebruik in gesloten systemen; De overdracht gebeurt omheind en het ontvangende vaartuig wordt daarbij 
aangemeerd of vastgemaakt aan het bronvaartuig.; De omheining wordt niet geopend tijdens de activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 
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Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte > 3 m2 

2.2.7. Beheersing van blootstelling van werknemers: Mengen in discontinue processen - 
poeder - watervrij zinkboraat (PROC 5) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op hoeveelheden < 1000 kg 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hantering zonder gebruik van perslucht. 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
ingeperkt zeven van grote zakken met slechts een kleine opening). 
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2.2.8. Beheersing van blootstelling van werknemers: Mengen in discontinue processen - 
vloeibare formulering - watervrij zinkboraat (PROC 5) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte > 3 m2 

2.2.9. Beheersing van blootstelling van werknemers: Kalanderbewerkingen - poeder - 
watervrij zinkboraat (PROC 6) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op het comprimeren van poeders < 10 kg/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 
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Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 300 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
ingeperkt zeven van grote zakken met slechts een kleine opening). 

2.2.10. Beheersing van blootstelling van werknemers: Kalanderbewerkingen - vloeibare 
formulering - watervrij zinkboraat (PROC 6) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 4 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Draag een ademapparaat dat de luchtverontreinigingen met minstens een factor van 10 vermindert (APF ≥ 10). 
Zie rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad voor verdere specificaties 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 300 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

2.2.11. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - poeder - watervrij 
zinkboraat (PROC 8a) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 
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Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
poeders storten in een grote zak met slechts een kleine opening). 

2.2.12. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - 
watervrij zinkboraat (PROC 8a) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
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gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

2.2.13. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - poeder - watervrij zinkboraat 
(PROC 8b) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 
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Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

2.2.14. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - 
watervrij zinkboraat (PROC 8b) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op ondergedompelde lading. 

2.2.15. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - poeder - watervrij 
zinkboraat (PROC 9) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van poeders < 100 kg/min 
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Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
poeders storten in een grote zak met slechts een kleine opening). 

2.2.16. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - vloeibare formulering - 
watervrij zinkboraat (PROC 9) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 1000 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 
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Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

2.2.17. Beheersing van blootstelling van werknemers: Spuiten in een industriële omgeving 
- poeder - watervrij zinkboraat (PROC 7) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) dragen, in combinatie met ‘basale’ 
werknemerstraining.; Indien verontreiniging van de huid zich naar verwachting uitbreidt naar andere delen van 
het lichaam, dan moeten deze lichaamsdelen ook worden beschermd met ondoordringbare kleding, zodanig dat 
een bescherming vergelijkbaar met die van de handen wordt geleverd.; Zie rubriek 8 van het 
veiligheidsinformatieblad voor verdere specificaties. 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op poederspuiten. 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Zorg ervoor dat de applicatierichting alleen horizontaal of neerwaarts is. 
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2.2.18. Beheersing van blootstelling van werknemers: Spuiten in een industriële omgeving 
- vloeibare formulering - watervrij zinkboraat (PROC 7) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Matige dosering (0,3 - 3 l/minuut) 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) dragen, in combinatie met ‘basale’ 
werknemerstraining.; Indien verontreiniging van de huid zich naar verwachting uitbreidt naar andere delen van 
het lichaam, dan moeten deze lichaamsdelen ook worden beschermd met ondoordringbare kleding, zodanig dat 
een bescherming vergelijkbaar met die van de handen wordt geleverd.; Zie rubriek 8 van het 
veiligheidsinformatieblad voor verdere specificaties. 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Spuiten zonder of met een laag gebruik van perslucht 

Zorg ervoor dat de applicatierichting alleen horizontaal of neerwaarts is. 

2.2.19. Beheersing van blootstelling van werknemers: Met roller of kwast aanbrengen - 
poeder - watervrij zinkboraat (PROC 10) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
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door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

2.2.20. Beheersing van blootstelling van werknemers: Met roller of kwast aanbrengen - 
vloeibare formulering - watervrij zinkboraat (PROC 10) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

2.2.21. Beheersing van blootstelling van werknemers: Spuiten buiten industriële 
omgevingen - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 11) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 
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Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) dragen, in combinatie met ‘basale’ 
werknemerstraining.; Indien verontreiniging van de huid zich naar verwachting uitbreidt naar andere delen van 
het lichaam, dan moeten deze lichaamsdelen ook worden beschermd met ondoordringbare kleding, zodanig dat 
een bescherming vergelijkbaar met die van de handen wordt geleverd.; Zie rubriek 8 van het 
veiligheidsinformatieblad voor verdere specificaties. 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op poederspuiten. 

Zorg ervoor dat de applicatierichting alleen horizontaal of neerwaarts is. 

2.2.22. Beheersing van blootstelling van werknemers: Spuiten buiten industriële 
omgevingen - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat (PROC 11) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Matige dosering (0,3 - 3 l/minuut) 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 
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Chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) dragen, in combinatie met ‘basale’ 
werknemerstraining.; Indien verontreiniging van de huid zich naar verwachting uitbreidt naar andere delen van 
het lichaam, dan moeten deze lichaamsdelen ook worden beschermd met ondoordringbare kleding, zodanig dat 
een bescherming vergelijkbaar met die van de handen wordt geleverd.; Zie rubriek 8 van het 
veiligheidsinformatieblad voor verdere specificaties. 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume > 1000 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Spuiten zonder of met een laag gebruik van perslucht 

Zorg ervoor dat de applicatierichting alleen horizontaal of neerwaarts is. 

2.2.23. Beheersing van blootstelling van werknemers: Behandeling van voorwerpen door 
onderdompelen en overgieten - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 13) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

2.2.24. Beheersing van blootstelling van werknemers: Behandeling van voorwerpen door 
onderdompelen en overgieten - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat (PROC 13) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 
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Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

2.2.25. Beheersing van blootstelling van werknemers: Handmatig onderhoud (reiniging en 
reparatie) van machines - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 28) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 
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Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Gaat uit van reguliere werkprocedures 

Heeft betrekking op het hanteren van objecten met beperkt zichtbaar reststof (dunne laag zichtbaar). 

2.2.26. Beheersing van blootstelling van werknemers: Handmatig onderhoud (reiniging en 
reparatie) van machines - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat (PROC 28) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

2.2.27. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in 
een gesloten proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - poeder - zinkboraathydraat (PROC 1) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 



 

Zinkboraat  

Gegenereerd door Chesar 3.7 Blootstellingsscenario voor kennisgeving 75

gezondheidscontrole 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

2.2.28. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in 
een gesloten proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - zinkboraathydraat 
(PROC 1) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

2.2.29. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in 
een gesloten, continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - poeder - zinkboraathydraat (PROC 2) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
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gezondheidscontrole 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

2.2.30. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in 
een gesloten, continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - zinkboraathydraat 
(PROC 2) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

2.2.31. Beheersing van blootstelling van werknemers: Mengen in discontinue processen - 
poeder - zinkboraathydraat (PROC 5) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op hoeveelheden < 1000 kg 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 
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Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hantering zonder gebruik van perslucht. 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
ingeperkt zeven van grote zakken met slechts een kleine opening). 

2.2.32. Beheersing van blootstelling van werknemers: Mengen in discontinue processen - 
vloeibare formulering - zinkboraathydraat (PROC 5) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte > 3 m2 
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2.2.33. Beheersing van blootstelling van werknemers: Kalanderbewerkingen - poeder - 
zinkboraathydraat (PROC 6) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op het comprimeren van poeders < 10 kg/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 150 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
ingeperkt zeven van grote zakken met slechts een kleine opening). 

2.2.34. Beheersing van blootstelling van werknemers: Kalanderbewerkingen - vloeibare 
formulering - zinkboraathydraat (PROC 6) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 
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Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 150 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

2.2.35. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - poeder - zinkboraathydraat 
(PROC 8a) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
poeders storten in een grote zak met slechts een kleine opening). 
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2.2.36. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - 
zinkboraathydraat (PROC 8a) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

2.2.37. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - poeder - zinkboraathydraat 
(PROC 8b) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 
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Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

2.2.38. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - 
zinkboraathydraat (PROC 8b) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op ondergedompelde lading. 
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2.2.39. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - poeder - 
zinkboraathydraat (PROC 9) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van poeders < 100 kg/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
poeders storten in een grote zak met slechts een kleine opening). 

2.2.40. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - vloeibare formulering - 
zinkboraathydraat (PROC 9) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 1000 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 
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Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

2.2.41. Beheersing van blootstelling van werknemers: Spuiten in een industriële omgeving 
- poeder - zinkboraathydraat (PROC 7) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 
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Heeft betrekking op poederspuiten. 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Zorg ervoor dat de applicatierichting alleen horizontaal of neerwaarts is. 

2.2.42. Beheersing van blootstelling van werknemers: Spuiten in een industriële omgeving 
- vloeibare formulering - zinkboraathydraat (PROC 7) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Matige dosering (0,3 - 3 l/minuut) 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Zorg ervoor dat de applicatierichting alleen horizontaal of neerwaarts is. 

2.2.43. Beheersing van blootstelling van werknemers: Met roller of kwast aanbrengen - 
poeder - zinkboraathydraat (PROC 10) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 
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Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

2.2.44. Beheersing van blootstelling van werknemers: Met roller of kwast aanbrengen - 
vloeibare formulering - zinkboraathydraat (PROC 10) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

2.2.45. Beheersing van blootstelling van werknemers: Spuiten buiten industriële 
omgevingen - poeder - zinkboraathydraat (PROC 11) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 
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Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op poederspuiten. 

Zorg ervoor dat de applicatierichting alleen horizontaal of neerwaarts is. 

2.2.46. Beheersing van blootstelling van werknemers: Spuiten buiten industriële 
omgevingen - vloeibare formulering - zinkboraathydraat (PROC 11) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Matige dosering (0,3 - 3 l/minuut) 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume > 1000 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Spuiten zonder of met een laag gebruik van perslucht 

Zorg ervoor dat de applicatierichting alleen horizontaal of neerwaarts is. 
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2.2.47. Beheersing van blootstelling van werknemers: Behandeling van voorwerpen door 
onderdompelen en overgieten - poeder - zinkboraathydraat (PROC 13) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

2.2.48. Beheersing van blootstelling van werknemers: Behandeling van voorwerpen door 
onderdompelen en overgieten - vloeibare formulering - zinkboraathydraat (PROC 13) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorg voor een specifiek ontworpen en onderhouden LEV (type vaste afzuigkap, afzuiging op het gereedschap of 
omsluitende kap). Zorg ervoor dat de doeltreffendheid minstens 90% is. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 
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2.2.49. Beheersing van blootstelling van werknemers: Handmatig onderhoud (reiniging en 
reparatie) van machines - poeder - zinkboraathydraat (PROC 28) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Gaat uit van reguliere werkprocedures 

Heeft betrekking op het hanteren van objecten met beperkt zichtbaar reststof (dunne laag zichtbaar). 

2.2.50. Beheersing van blootstelling van werknemers: Handmatig onderhoud (reiniging en 
reparatie) van machines - vloeibare formulering - zinkboraathydraat (PROC 28) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 
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Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

2.3. Schatting van blootstelling en verwijzing naar de bron 

2.3.1. Afgifte en blootstelling milieu: Gebruik op industriële locatie leidend tot opname in 
of op voorwerp - Zink (ERC 5) 
Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Water 0 kg/dag SPERC 

Lucht 3,3 kg/dag SPERC 

Bodem 0 kg/dag SPERC 

  

Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zoet water 2,76E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Sediment (zoet water) 30,24 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) 0,257 

Zeewater 4,36E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sediment (zeewater) 4,783 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) 0,085 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 0 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Landbouwkundige bodem 0,297 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Inademing (systemische effecten) 5,71E-4 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Oraal 0,032 mg/kg lich.gew./dag (EUSES 2.1.2) 0,039 

Mens via milieu - gecombineerde routes  0,039 

2.3.2. Afgifte en blootstelling milieu: Gebruik op industriële locatie leidend tot opname in 
of op voorwerp - Boor (ERC 5) 
Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Water 0 kg/dag SPERC 

Lucht 3,3 kg/dag SPERC 

Bodem 0 kg/dag SPERC 

  

Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zoet water 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Zeewater 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 0 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Landbouwkundige bodem 6,65E-3 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Inademing (systemische effecten) 5,71E-4 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Oraal 0,086 mg/kg lich.gew./dag (EUSES 2.1.2) 0,504 

Mens via milieu - gecombineerde routes  0,505 
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2.3.3. Blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in een gesloten 
proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,02 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

2.3.4. Blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in een gesloten 
proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat (PROC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,02 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

2.3.5. Blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in een gesloten, 
continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 2) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,822 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,023 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,197 

2.3.6. Blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in een gesloten, 
continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat (PROC 2) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 4,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 4,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,822 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,023 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,025 

2.3.7. Blootstelling van werknemers: Mengen in discontinue processen - poeder - watervrij 
zinkboraat (PROC 5) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,232 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,405 
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2.3.8. Blootstelling van werknemers: Mengen in discontinue processen - vloeibare 
formulering - watervrij zinkboraat (PROC 5) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,232 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,409 

2.3.9. Blootstelling van werknemers: Kalanderbewerkingen - poeder - watervrij zinkboraat 
(PROC 6) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermaal, systemisch, lange termijn 16,45 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,464 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,581 

2.3.10. Blootstelling van werknemers: Kalanderbewerkingen - vloeibare formulering - 
watervrij zinkboraat (PROC 6) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,09 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,036 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,09 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,13 

Dermaal, systemisch, lange termijn 16,45 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,464 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,5 

2.3.11. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 
8a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,232 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,405 

2.3.12. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - watervrij 
zinkboraat (PROC 8a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,232 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,409 

2.3.13. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 8b) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 
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Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,232 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,349 

2.3.14. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 
(PROC 8b) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,015 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,015 mg/m³ (ART) 0,022 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,232 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,238 

2.3.15. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine 
containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 
9) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,24 mg/m³ (ART) 0,097 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,24 mg/m³ (ART) 0,348 

Dermaal, systemisch, lange termijn 4,116 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,116 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,213 

2.3.16. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine 
containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - vloeibare formulering - watervrij 
zinkboraat (PROC 9) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,37 mg/m³ (ART) 0,149 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,37 mg/m³ (ART) 0,536 

Dermaal, systemisch, lange termijn 4,116 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,116 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,265 

2.3.17. Blootstelling van werknemers: Spuiten in een industriële omgeving - poeder - 
watervrij zinkboraat (PROC 7) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,48 mg/m³ (ART) 0,194 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,48 mg/m³ (ART) 0,696 

Dermaal, systemisch, lange termijn 2,572 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,072 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,266 

2.3.18. Blootstelling van werknemers: Spuiten in een industriële omgeving - vloeibare 
formulering - watervrij zinkboraat (PROC 7) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermaal, systemisch, lange termijn 2,572 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,072 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,25 
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2.3.19. Blootstelling van werknemers: Met roller of kwast aanbrengen - poeder - watervrij 
zinkboraat (PROC 10) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,169 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,609 

Dermaal, systemisch, lange termijn 16,45 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,464 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,633 

2.3.20. Blootstelling van werknemers: Met roller of kwast aanbrengen - vloeibare 
formulering - watervrij zinkboraat (PROC 10) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,41 mg/m³ (ART) 0,165 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,41 mg/m³ (ART) 0,594 

Dermaal, systemisch, lange termijn 16,45 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,464 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,629 

2.3.21. Blootstelling van werknemers: Spuiten buiten industriële omgevingen - poeder - 
watervrij zinkboraat (PROC 11) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,48 mg/m³ (ART) 0,194 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,48 mg/m³ (ART) 0,696 

Dermaal, systemisch, lange termijn 6,428 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,181 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,375 

2.3.22. Blootstelling van werknemers: Spuiten buiten industriële omgevingen - vloeibare 
formulering - watervrij zinkboraat (PROC 11) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,37 mg/m³ (ART) 0,149 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,37 mg/m³ (ART) 0,536 

Dermaal, systemisch, lange termijn 6,428 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,181 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,33 

2.3.23. Blootstelling van werknemers: Behandeling van voorwerpen door onderdompelen 
en overgieten - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 13) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,121 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,435 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,232 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,353 

2.3.24. Blootstelling van werknemers: Behandeling van voorwerpen door onderdompelen 
en overgieten - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat (PROC 13) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,121 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,435 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,232 
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Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,353 

2.3.25. Blootstelling van werknemers: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van 
machines - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 28) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,26 mg/m³ (ART) 0,105 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,26 mg/m³ (ART) 0,377 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (ECETOC TRA Workers) 0,232 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,337 

2.3.26. Blootstelling van werknemers: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van 
machines - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat (PROC 28) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (ECETOC TRA Workers) 0,232 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,233 

2.3.27. Blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in een gesloten 
proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - poeder - zinkboraathydraat (PROC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,02 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

2.3.28. Blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in een gesloten 
proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - zinkboraathydraat (PROC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,02 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

2.3.29. Blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in een gesloten, 
continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - poeder - zinkboraathydraat (PROC 2) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,088 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,741 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,822 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,09 
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2.3.30. Blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in een gesloten, 
continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - zinkboraathydraat (PROC 2) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,088 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,741 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,822 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,09 

2.3.31. Blootstelling van werknemers: Mengen in discontinue processen - poeder - 
zinkboraathydraat (PROC 5) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,021 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,085 

2.3.32. Blootstelling van werknemers: Mengen in discontinue processen - vloeibare 
formulering - zinkboraathydraat (PROC 5) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,021 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,086 

2.3.33. Blootstelling van werknemers: Kalanderbewerkingen - poeder - zinkboraathydraat 
(PROC 6) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Dermaal, systemisch, lange termijn 16,45 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,043 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,085 

2.3.34. Blootstelling van werknemers: Kalanderbewerkingen - vloeibare formulering - 
zinkboraathydraat (PROC 6) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,15 mg/m³ (ART) 0,022 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,15 mg/m³ (ART) 0,185 

Dermaal, systemisch, lange termijn 16,45 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,043 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,065 

2.3.35. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - poeder - zinkboraathydraat (PROC 8a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,021 
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Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,085 

2.3.36. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - 
zinkboraathydraat (PROC 8a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,021 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,086 

2.3.37. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - poeder - zinkboraathydraat (PROC 8b) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,021 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,064 

2.3.38. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - zinkboraathydraat 
(PROC 8b) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,015 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,015 mg/m³ (ART) 0,019 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,021 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,024 

2.3.39. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine 
containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - poeder - zinkboraathydraat (PROC 9) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,24 mg/m³ (ART) 0,035 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,24 mg/m³ (ART) 0,296 

Dermaal, systemisch, lange termijn 4,116 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,011 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,046 

2.3.40. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine 
containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - vloeibare formulering - 
zinkboraathydraat (PROC 9) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,37 mg/m³ (ART) 0,054 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,37 mg/m³ (ART) 0,457 

Dermaal, systemisch, lange termijn 4,116 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,011 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,065 
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2.3.41. Blootstelling van werknemers: Spuiten in een industriële omgeving - poeder - 
zinkboraathydraat (PROC 7) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,48 mg/m³ (ART) 0,071 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,48 mg/m³ (ART) 0,593 

Dermaal, systemisch, lange termijn 25,71 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,067 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,137 

2.3.42. Blootstelling van werknemers: Spuiten in een industriële omgeving - vloeibare 
formulering - zinkboraathydraat (PROC 7) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermaal, systemisch, lange termijn 25,71 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,067 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,131 

2.3.43. Blootstelling van werknemers: Met roller of kwast aanbrengen - poeder - 
zinkboraathydraat (PROC 10) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,062 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,519 

Dermaal, systemisch, lange termijn 16,45 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,043 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,104 

2.3.44. Blootstelling van werknemers: Met roller of kwast aanbrengen - vloeibare 
formulering - zinkboraathydraat (PROC 10) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,41 mg/m³ (ART) 0,06 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,41 mg/m³ (ART) 0,506 

Dermaal, systemisch, lange termijn 16,45 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,043 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,103 

2.3.45. Blootstelling van werknemers: Spuiten buiten industriële omgevingen - poeder - 
zinkboraathydraat (PROC 11) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,48 mg/m³ (ART) 0,071 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,48 mg/m³ (ART) 0,593 

Dermaal, systemisch, lange termijn 64,28 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,167 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,237 

2.3.46. Blootstelling van werknemers: Spuiten buiten industriële omgevingen - vloeibare 
formulering - zinkboraathydraat (PROC 11) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,37 mg/m³ (ART) 0,054 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,37 mg/m³ (ART) 0,457 

Dermaal, systemisch, lange termijn 64,28 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,167 
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Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,221 

2.3.47. Blootstelling van werknemers: Behandeling van voorwerpen door onderdompelen 
en overgieten - poeder - zinkboraathydraat (PROC 13) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,044 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,37 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,021 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,065 

2.3.48. Blootstelling van werknemers: Behandeling van voorwerpen door onderdompelen 
en overgieten - vloeibare formulering - zinkboraathydraat (PROC 13) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,044 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,37 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,021 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,065 

2.3.49. Blootstelling van werknemers: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van 
machines - poeder - zinkboraathydraat (PROC 28) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,26 mg/m³ (ART) 0,038 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,26 mg/m³ (ART) 0,321 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (ECETOC TRA Workers) 0,021 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,06 

2.3.50. Blootstelling van werknemers: Handmatig onderhoud (reiniging en reparatie) van 
machines - vloeibare formulering - zinkboraathydraat (PROC 28) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (ECETOC TRA Workers) 0,021 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,022 

2.4. Richtsnoer voor downstreamgebruiker om te beoordelen of hij 
binnen de door het ES gestelde grenzen werkt 
Richtsnoer:  
De gebruiksomstandigheden op locaties van downstreamgebruikers kunnen op enige wijze verschillen van die in 
het blootstellingsscenario. Verschillen tussen de beschrijving van de gebruiksomstandigheden in het 
blootstellingsscenario en uw eigen praktijk betekenen niet dat het gebruik niet gedekt is. Het risico kan nog altijd 
adequaat beheerst zijn. De wijze waarop u bepaalt of uw omstandigheden gelijkwaardig of lager zijn, wordt 
'omrekening' genoemd. Instructies voor omrekening worden hieronder gegeven.  

Menselijke gezondheid: De blootstelling van de werknemers via de huid wordt beoordeeld met behulp van TRA 
Workers 3.0 zoals geïmplementeerd in CHESAR v.3.7. De blootstelling van de werknemers door inademing voor 
de meeste PROC's wordt beoordeeld met behulp van ART v1.5. Alleen voor sommige PROC's wordt de 
blootstelling door inademing beoordeeld met behulp van TRA Workers 3.0 zoals geïmplementeerd in CHESAR. 
Daarbij werd er een onderscheid gemaakt tussen watervrij zinkboraat en zinkboraathydraat. 
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Milieu: Emissies naar het milieu worden geschat met behulp van EUSES v.2.1.2, zoals geïmplementeerd in 
CHESAR v3.7. Voor milieumodellering wordt als slechtste geval aangenomen dat zinkboraat volledig in water 
oplost in Zn- en B-ionen die de toxiciteit veroorzaken. Hoewel watervrij zinkboraat 35,19% Zn en 17,45% B 
bevat (in geval van gehydrateerde vormen zullen die concentraties lager zijn), worden de emissies naar het milieu 
geschat door een gelijke hoeveelheid Zn en B aan te nemen. De emissies zijn geschat op basis van CEPE SpERC 
5.1a.v2. 
 
Omrekeningsinstrument:  
Gelieve voor omrekening de hierboven aangegeven openbaar beschikbare modelleerinstrumenten te gebruiken. 
 
Omrekeningsinstructies:  
Omrekening kan gebruikt worden om te controleren of uw omstandigheden 'gelijkwaardig' zijn aan de 
omstandigheden die in het blootstellingsscenario gedefinieerd zijn. Als uw gebruiksomstandigheden enigszins 
verschillen van die in het respectievelijke blootstellingsscenario, zou u kunnen aantonen dat onder uw 
gebruiksomstandigheden de blootstellingsniveaus gelijkwaardig zijn aan of lager zijn dan onder de beschreven 
omstandigheden. Het zou mogelijk kunnen zijn om dit aan te tonen door een variatie in een bepaalde 
omstandigheid te compenseren met een variatie in andere omstandigheden.  
 
Omrekenbare parameters:  
Hierna worden de voornaamste voor omrekening te gebruiken determinanten gegeven die waarschijnlijk variëren 
in de werkelijke gebruikssituatie.  

- Werknemers:  
TRA Workers 3.0: Duur van activiteit, Percentage stof in mengsel/voorwerp, Algemene ventilatie, 
Plaatselijk afzuigsysteem, Bedrijfstemperatuur, PBM.  
 
ART v1.5: Duur van de activiteit, Percentage stof in mengsel/voorwerp, Algemene ventilatie, Plaatselijk 
afzuigsysteem, Bedrijfstemperatuur, Grootte werkruimte, Hoeveelheid product in de beweging en 
agitatie van poeders, Overdrachtssnelheid, Valhoogte, Type overdrachtsbelasting, Open oppervlakte, 
Type spuitapplicatie, Spuitrichting, Dosering, Techniek voor het spuiten van vloeistof op oppervlakken, 
Niveau van verontreiniging, Oppervlakte behandeld/verontreinigd, Mate van agitatie in de beweging en 
agitatie van poeders, Perssnelheid van poeders, Type toepassing van vallende vloeibare producten, RPE.  
Opmerking: ART voorspelt luchtconcentraties in de persoonlijke ademhalingszone van een werknemer 
buiten enige ademhalingsbeschermingsmiddel (RPE). Daarom moet het gebruik van RPE apart worden 
overwogen.  
 
Opmerking over RMM's: Doeltreffendheid is de kerninformatie wat betreft risicobeheersmaatregelen. U 
kunt zeker zijn dat uw risicobeheersmaatregelen gedekt zijn als de doeltreffendheid ervan gelijk is aan 
of hoger is dan wat er in het blootstellingsscenario gespecificeerd wordt.  
 

- Milieu:  
Dagelijkse gebruikshoeveelheid, jaarlijkse gebruikshoeveelheid, aantal emissiedagen, emissiefactoren, 
lozingsdebiet naar RWZI, debiet van ontvangend oppervlaktewater.  

 
Meer informatie over omrekening wordt gegeven in het Guidance for downstream users v2.1 (oktober 2014) 
van ECHA en in de Practical Guide 13 (juni 2012) van ECHA.  
 
Grenzen van omrekening:  
RCR's die niet overschreden mogen worden, staan in rubriek 2.3 beschreven. 
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3. ES 3: Gebruik op industriële locaties; Diverse producten 
(PC 16, PC 17, PC 24); Overige (SU 0) 

3.1. Gebruiksdescriptoren 
Naam blootstellingsscenario: Industrieel gebruik van smeermiddelen die zinkboraat bevatten in voertuigen en 
machines (ATIEL-ATC Use Group B(i)) 
Productcategorie: Warmtetransportvloeistoffen (PC 16), Hydraulische vloeistoffen (PC 17), Smeermiddelen, 
vetten, lossingsmiddelen (PC 24) 
Gebruikssector: Overige (SU 0) 

Milieu  

1: Gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel op industriële locatie (geen opname 
in of op voorwerp) - Zink 

ERC 4 

2: Gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel op industriële locatie (geen opname 
in of op voorwerp) - Boor 

ERC 4 

3: Gebruik van functionele vloeistoffen op industriële locatie - Zink ERC 7 

4: Gebruik van functionele vloeistoffen op industriële locatie - Boor ERC 7 

Werknemers  

5: Eerste vulling in fabriek vanuit voedingstank; smeerolie - watervrij zinkboraat PROC 9 

6: Eerste vulling in fabriek door te schenken uit houders; smeerolie - watervrij 
zinkboraat 

PROC 8b 

7: Eerste vulling in de fabriek door injectie van vetten - watervrij zinkboraat PROC 2 

8: Eerste vulling in de fabriek door injectie van vetten - watervrij zinkboraat PROC 9 

9: Gebruik als smeermiddel/vet in een gesloten systeem - binnen - watervrij zinkboraat PROC 1 

10: Gebruik als smeermiddel/vet in een gesloten systeem - buiten - watervrij zinkboraat PROC 1 

11: Onderhoudsactiviteiten industriële situaties, algemene blootstelling tijdens 
onderhoudswerk met inbegrip van leeg laten lopen, bijvullen en O&O - watervrij 
zinkboraat 

PROC 8b 

12: Materiaalopslag - binnen - watervrij zinkboraat PROC 1 

13: Materiaalopslag - buiten - watervrij zinkboraat PROC 1 

14: Materiaalopslag - binnen - watervrij zinkboraat PROC 2 

15: Materiaalopslag - buiten - watervrij zinkboraat PROC 2 

16: Eerste vulling in fabriek vanuit voedingstank; smeerolie - zinkboraathydraat PROC 9 

17: Eerste vulling in fabriek door te schenken uit houders; smeerolie - zinkboraathydraat PROC 8b 

18: Eerste vulling in de fabriek door injectie van vetten - zinkboraathydraat PROC 2 

19: Eerste vulling in de fabriek door injectie van vetten - zinkboraathydraat PROC 9 

20: Gebruik als smeermiddel/vet in een gesloten systeem - binnen - zinkboraathydraat PROC 1 

21: Gebruik als smeermiddel/vet in een gesloten systeem - buiten - zinkboraathydraat PROC 1 

22: Onderhoudsactiviteiten industriële situaties, algemene blootstelling tijdens 
onderhoudswerk met inbegrip van leeg laten lopen, bijvullen en O&O - 
zinkboraathydraat 

PROC 8b 

23: Materiaalopslag - binnen - zinkboraathydraat PROC 1 

24: Materiaalopslag - buiten - zinkboraathydraat PROC 1 

25: Materiaalopslag - binnen - zinkboraathydraat PROC 2 

26: Materiaalopslag - buiten - zinkboraathydraat PROC 2 
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3.2. Gebruiksomstandigheden die van invloed zijn op blootstelling 

3.2.1. Beheersing van milieublootstelling: Gebruik van niet-reactief 
verwerkingshulpmiddel op industriële locatie (geen opname in of op voorwerp) - Zink 
(ERC 4) 
Gebruikte hoeveelheid, frequentie en duur van gebruik (of van levensduur) 

Dagelijkse hoeveelheid per locatie ≤ 25 ton/dag 

Jaarlijkse hoeveelheid per locatie ≤ 500 ton/jaar 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot biologische rioolwaterzuiveringsinstallatie 

Zorgen voor afvalwaterzuivering ter plekke. 

Aangenomen debiet van huishoudelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie ≥ 2E3 m3/dag 

Geen aanbrengen van rioolslib op bodem 

Verwaarloosbare afvalwateremissies, aangezien het proces zonder watercontact gebeurt. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval (waaronder afval 
afkomstig van voorwerpen) 

Afvoer van afvalproduct of gebruikte houders in overeenstemming met lokale regelgeving. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling 

Geen watercontact tijdens gebruik. 

Debiet van ontvangend oppervlaktewater ≥ 1,8E4 m3/dag 

3.2.2. Beheersing van milieublootstelling: Gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel op 
industriële locatie (geen opname in of op voorwerp) - Boor (ERC 4) 
Gebruikte hoeveelheid, frequentie en duur van gebruik (of van levensduur) 

Dagelijkse hoeveelheid per locatie ≤ 25 ton/dag 

Jaarlijkse hoeveelheid per locatie ≤ 500 ton/jaar 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot biologische rioolwaterzuiveringsinstallatie 

Zorgen voor afvalwaterzuivering ter plekke. 

Aangenomen debiet van huishoudelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie ≥ 2E3 m3/dag 

Geen aanbrengen van rioolslib op bodem 

Verwaarloosbare afvalwateremissies, aangezien het proces zonder watercontact gebeurt. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval (waaronder afval 
afkomstig van voorwerpen) 

Afvoer van afvalproduct of gebruikte houders in overeenstemming met lokale regelgeving. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling 

Geen watercontact tijdens gebruik. 

Debiet van ontvangend oppervlaktewater ≥ 1,8E4 m3/dag 

3.2.3. Beheersing van milieublootstelling: Gebruik van functionele vloeistoffen op 
industriële locatie - Zink (ERC 7) 
Gebruikte hoeveelheid, frequentie en duur van gebruik (of van levensduur) 

Dagelijkse hoeveelheid per locatie ≤ 25 ton/dag 

Jaarlijkse hoeveelheid per locatie ≤ 500 ton/jaar 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot biologische rioolwaterzuiveringsinstallatie 

Zorgen voor afvalwaterzuivering ter plekke. 

Aangenomen debiet van huishoudelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie ≥ 2E3 m3/dag 

Geen aanbrengen van rioolslib op bodem 
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Verwaarloosbare afvalwateremissies, aangezien het proces zonder watercontact gebeurt. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval (waaronder afval 
afkomstig van voorwerpen) 

Afvoer van afvalproduct of gebruikte houders in overeenstemming met lokale regelgeving. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling 

Geen watercontact tijdens gebruik. 

Debiet van ontvangend oppervlaktewater ≥ 1,8E4 m3/dag 

3.2.4. Beheersing van milieublootstelling: Gebruik van functionele vloeistoffen op 
industriële locatie - Boor (ERC 7) 
Gebruikte hoeveelheid, frequentie en duur van gebruik (of van levensduur) 

Dagelijkse hoeveelheid per locatie ≤ 25 ton/dag 

Jaarlijkse hoeveelheid per locatie ≤ 500 ton/jaar 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot biologische rioolwaterzuiveringsinstallatie 

Zorgen voor afvalwaterzuivering ter plekke. 

Aangenomen debiet van huishoudelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie ≥ 2E3 m3/dag 

Geen aanbrengen van rioolslib op bodem 

Verwaarloosbare afvalwateremissies, aangezien het proces zonder watercontact gebeurt. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval (waaronder afval 
afkomstig van voorwerpen) 

Afvoer van afvalproduct of gebruikte houders in overeenstemming met lokale regelgeving. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling 

Geen watercontact tijdens gebruik. 

Debiet van ontvangend oppervlaktewater ≥ 1,8E4 m3/dag 

3.2.5. Beheersing van blootstelling van werknemers: Eerste vulling in fabriek vanuit 
voedingstank; smeerolie - watervrij zinkboraat (PROC 9) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een gemiddelde tot hoge viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 1000 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 
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Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

3.2.6. Beheersing van blootstelling van werknemers: Eerste vulling in fabriek door te 
schenken uit houders; smeerolie - watervrij zinkboraat (PROC 8b) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een gemiddelde tot hoge viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

3.2.7. Beheersing van blootstelling van werknemers: Eerste vulling in de fabriek door 
injectie van vetten - watervrij zinkboraat (PROC 2) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 
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Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Gebruik binnen 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

3.2.8. Beheersing van blootstelling van werknemers: Eerste vulling in de fabriek door 
injectie van vetten - watervrij zinkboraat (PROC 9) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een gemiddelde tot hoge viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 1000 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op laden met spatten. 
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3.2.9. Beheersing van blootstelling van werknemers: Gebruik als smeermiddel/vet in een 
gesloten systeem - binnen - watervrij zinkboraat (PROC 1) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Gebruik binnen 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

3.2.10. Beheersing van blootstelling van werknemers: Gebruik als smeermiddel/vet in een 
gesloten systeem - buiten - watervrij zinkboraat (PROC 1) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Buitengebruik 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 
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3.2.11. Beheersing van blootstelling van werknemers: Onderhoudsactiviteiten industriële 
situaties, algemene blootstelling tijdens onderhoudswerk met inbegrip van leeg laten lopen, 
bijvullen en O&O - watervrij zinkboraat (PROC 8b) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een gemiddelde tot hoge viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

3.2.12. Beheersing van blootstelling van werknemers: Materiaalopslag - binnen - watervrij 
zinkboraat (PROC 1) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 
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Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Gebruik binnen 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

3.2.13. Beheersing van blootstelling van werknemers: Materiaalopslag - buiten - watervrij 
zinkboraat (PROC 1) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Buitengebruik 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

3.2.14. Beheersing van blootstelling van werknemers: Materiaalopslag - binnen - watervrij 
zinkboraat (PROC 2) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 
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Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Gebruik binnen 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

3.2.15. Beheersing van blootstelling van werknemers: Materiaalopslag - buiten - watervrij 
zinkboraat (PROC 2) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Buitengebruik 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

3.2.16. Beheersing van blootstelling van werknemers: Eerste vulling in fabriek vanuit 
voedingstank; smeerolie - zinkboraathydraat (PROC 9) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een gemiddelde tot hoge viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 1000 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 
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Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

3.2.17. Beheersing van blootstelling van werknemers: Eerste vulling in fabriek door te 
schenken uit houders; smeerolie - zinkboraathydraat (PROC 8b) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een gemiddelde tot hoge viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

3.2.18. Beheersing van blootstelling van werknemers: Eerste vulling in de fabriek door 
injectie van vetten - zinkboraathydraat (PROC 2) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 
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Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Gebruik binnen 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

3.2.19. Beheersing van blootstelling van werknemers: Eerste vulling in de fabriek door 
injectie van vetten - zinkboraathydraat (PROC 9) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een gemiddelde tot hoge viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 1000 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

3.2.20. Beheersing van blootstelling van werknemers: Gebruik als smeermiddel/vet in een 
gesloten systeem - binnen - zinkboraathydraat (PROC 1) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 
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Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Gebruik binnen 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

3.2.21. Beheersing van blootstelling van werknemers: Gebruik als smeermiddel/vet in een 
gesloten systeem - buiten - zinkboraathydraat (PROC 1) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Buitengebruik 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

3.2.22. Beheersing van blootstelling van werknemers: Onderhoudsactiviteiten industriële 
situaties, algemene blootstelling tijdens onderhoudswerk met inbegrip van leeg laten lopen, 
bijvullen en O&O - zinkboraathydraat (PROC 8b) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een gemiddelde tot hoge viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 
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Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

3.2.23. Beheersing van blootstelling van werknemers: Materiaalopslag - binnen - 
zinkboraathydraat (PROC 1) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Gebruik binnen 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

3.2.24. Beheersing van blootstelling van werknemers: Materiaalopslag - buiten - 
zinkboraathydraat (PROC 1) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 
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Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Buitengebruik 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

3.2.25. Beheersing van blootstelling van werknemers: Materiaalopslag - binnen - 
zinkboraathydraat (PROC 2) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Gebruik binnen 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

3.2.26. Beheersing van blootstelling van werknemers: Materiaalopslag - buiten - 
zinkboraathydraat (PROC 2) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 
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Aangenomen wordt dat werkzaamheden met geschikte en goed onderhouden apparatuur worden uitgevoerd 
door opgeleid personeel dat onder toezicht werkt.; Zorg voor regelmatige inspectie, reiniging en onderhoud van 
apparatuur en machines.; Gemorste vloeistoffen onmiddellijk opruimen.; Zorg voor dagelijkse reiniging van de 
apparatuur. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Buitengebruik 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

3.3. Schatting van blootstelling en verwijzing naar de bron 

3.3.1. Afgifte en blootstelling milieu: Gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel op 
industriële locatie (geen opname in of op voorwerp) - Zink (ERC 4) 
Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Water 5E-7 kg/dag SPERC 

Lucht 1,25 kg/dag SPERC 

Bodem 0 kg/dag SPERC 

  

Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zoet water 2,76E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Sediment (zoet water) 30,25 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) 0,257 

Zeewater 4,36E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sediment (zeewater) 4,783 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) 0,085 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 2,47E-7 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Landbouwkundige bodem 0,282 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Inademing (systemische effecten) 1,92E-5 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Oraal 1,17E-3 mg/kg lich.gew./dag (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - gecombineerde routes  < 0,01 

3.3.2. Afgifte en blootstelling milieu: Gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel op 
industriële locatie (geen opname in of op voorwerp) - Boor (ERC 4) 
Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Water 5E-7 kg/dag SPERC 

Lucht 1,25 kg/dag SPERC 

Bodem 0 kg/dag SPERC 

  

Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zoet water 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Zeewater 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 2,5E-7 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Landbouwkundige bodem 3,34E-3 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Inademing (systemische 1,9E-5 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 
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Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

effecten) 

Mens via milieu - Oraal 2,97E-3 mg/kg lich.gew./dag (EUSES 2.1.2) 0,017 

Mens via milieu - gecombineerde routes  0,017 

3.3.3. Afgifte en blootstelling milieu: Gebruik van functionele vloeistoffen op industriële 
locatie - Zink (ERC 7) 
Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Water 5E-7 kg/dag SPERC 

Lucht 1,25 kg/dag SPERC 

Bodem 0 kg/dag SPERC 

  

Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zoet water 2,76E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Sediment (zoet water) 30,25 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) 0,257 

Zeewater 4,36E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sediment (zeewater) 4,783 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) 0,085 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 2,47E-7 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Landbouwkundige bodem 0,282 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Inademing (systemische effecten) 1,92E-5 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Oraal 1,17E-3 mg/kg lich.gew./dag (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - gecombineerde routes  < 0,01 

3.3.4. Afgifte en blootstelling milieu: Gebruik van functionele vloeistoffen op industriële 
locatie - Boor (ERC 7) 
Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Water 5E-7 kg/dag SPERC 

Lucht 1,25 kg/dag SPERC 

Bodem 0 kg/dag SPERC 

  

Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zoet water 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Zeewater 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 2,5E-7 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Landbouwkundige bodem 3,34E-3 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Inademing (systemische effecten) 1,9E-5 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Oraal 2,97E-3 mg/kg lich.gew./dag (EUSES 2.1.2) 0,017 

Mens via milieu - gecombineerde routes  0,017 

3.3.5. Blootstelling van werknemers: Eerste vulling in fabriek vanuit voedingstank; 
smeerolie - watervrij zinkboraat (PROC 9) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,1 mg/m³ (ART) 0,04 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,1 mg/m³ (ART) 0,145 

Dermaal, systemisch, lange termijn 4,116 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,116 
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Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,156 

3.3.6. Blootstelling van werknemers: Eerste vulling in fabriek door te schenken uit 
houders; smeerolie - watervrij zinkboraat (PROC 8b) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,033 mg/m³ (ART) 0,013 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,033 mg/m³ (ART) 0,048 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,232 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,245 

3.3.7. Blootstelling van werknemers: Eerste vulling in de fabriek door injectie van vetten - 
watervrij zinkboraat (PROC 2) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,169 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,609 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,822 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,023 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,193 

3.3.8. Blootstelling van werknemers: Eerste vulling in de fabriek door injectie van vetten - 
watervrij zinkboraat (PROC 9) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,1 mg/m³ (ART) 0,04 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,1 mg/m³ (ART) 0,145 

Dermaal, systemisch, lange termijn 4,116 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,116 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,156 

3.3.9. Blootstelling van werknemers: Gebruik als smeermiddel/vet in een gesloten systeem 
- binnen - watervrij zinkboraat (PROC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,02 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

3.3.10. Blootstelling van werknemers: Gebruik als smeermiddel/vet in een gesloten systeem 
- buiten - watervrij zinkboraat (PROC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,02 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 
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3.3.11. Blootstelling van werknemers: Onderhoudsactiviteiten industriële situaties, 
algemene blootstelling tijdens onderhoudswerk met inbegrip van leeg laten lopen, bijvullen 
en O&O - watervrij zinkboraat (PROC 8b) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,033 mg/m³ (ART) 0,013 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,033 mg/m³ (ART) 0,048 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,232 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,245 

3.3.12. Blootstelling van werknemers: Materiaalopslag - binnen - watervrij zinkboraat 
(PROC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,02 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

3.3.13. Blootstelling van werknemers: Materiaalopslag - buiten - watervrij zinkboraat 
(PROC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,02 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

3.3.14. Blootstelling van werknemers: Materiaalopslag - binnen - watervrij zinkboraat 
(PROC 2) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,169 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,609 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,822 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,023 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,193 

3.3.15. Blootstelling van werknemers: Materiaalopslag - buiten - watervrij zinkboraat 
(PROC 2) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,169 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,609 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,822 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,023 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,193 

3.3.16. Blootstelling van werknemers: Eerste vulling in fabriek vanuit voedingstank; 
smeerolie - zinkboraathydraat (PROC 9) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,1 mg/m³ (ART) 0,015 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,1 mg/m³ (ART) 0,123 

Dermaal, systemisch, lange termijn 4,116 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,011 
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Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,025 

3.3.17. Blootstelling van werknemers: Eerste vulling in fabriek door te schenken uit 
houders; smeerolie - zinkboraathydraat (PROC 8b) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,033 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,033 mg/m³ (ART) 0,041 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,021 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,026 

3.3.18. Blootstelling van werknemers: Eerste vulling in de fabriek door injectie van vetten 
- zinkboraathydraat (PROC 2) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,088 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,741 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,822 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,09 

3.3.19. Blootstelling van werknemers: Eerste vulling in de fabriek door injectie van vetten 
- zinkboraathydraat (PROC 9) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,1 mg/m³ (ART) 0,015 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,1 mg/m³ (ART) 0,123 

Dermaal, systemisch, lange termijn 4,116 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,011 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,025 

3.3.20. Blootstelling van werknemers: Gebruik als smeermiddel/vet in een gesloten systeem 
- binnen - zinkboraathydraat (PROC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,02 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

3.3.21. Blootstelling van werknemers: Gebruik als smeermiddel/vet in een gesloten systeem 
- buiten - zinkboraathydraat (PROC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,02 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 
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3.3.22. Blootstelling van werknemers: Onderhoudsactiviteiten industriële situaties, 
algemene blootstelling tijdens onderhoudswerk met inbegrip van leeg laten lopen, bijvullen 
en O&O - zinkboraathydraat (PROC 8b) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,033 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,033 mg/m³ (ART) 0,041 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,021 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,026 

3.3.23. Blootstelling van werknemers: Materiaalopslag - binnen - zinkboraathydraat 
(PROC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,02 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

3.3.24. Blootstelling van werknemers: Materiaalopslag - buiten - zinkboraathydraat 
(PROC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,02 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

3.3.25. Blootstelling van werknemers: Materiaalopslag - binnen - zinkboraathydraat 
(PROC 2) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,088 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,741 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,822 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,09 

3.3.26. Blootstelling van werknemers: Materiaalopslag - buiten - zinkboraathydraat 
(PROC 2) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,062 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,519 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,822 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,064 

3.4. Richtsnoer voor downstreamgebruiker om te beoordelen of hij 
binnen de door het ES gestelde grenzen werkt 
Richtsnoer:  
De gebruiksomstandigheden op locaties van downstreamgebruikers kunnen op enige wijze verschillen van die in 
het blootstellingsscenario. Verschillen tussen de beschrijving van de gebruiksomstandigheden in het 
blootstellingsscenario en uw eigen praktijk betekenen niet dat het gebruik niet gedekt is. Het risico kan nog altijd 
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adequaat beheerst zijn. De wijze waarop u bepaalt of uw omstandigheden gelijkwaardig of lager zijn, wordt 
'omrekening' genoemd. Instructies voor omrekening worden hieronder gegeven.  

Menselijke gezondheid: De blootstelling van de werknemers via de huid wordt beoordeeld met behulp van TRA 
Workers 3.0 zoals geïmplementeerd in CHESAR v.3.7. Om de blootstelling door inademen van werknemers te 
schatten wordt TRA Workers 3.0 of ART 1.5 gebruikt. Daarbij werd er een onderscheid gemaakt tussen watervrij 
zinkboraat en zinkboraathydraat. 

Milieu: Emissies naar het milieu worden geschat met behulp van EUSES v.2.1.2, zoals geïmplementeerd in 
CHESAR v3.7. Voor milieumodellering wordt als slechtste geval aangenomen dat zinkboraat volledig in water 
oplost in Zn- en B-ionen die de toxiciteit veroorzaken. Hoewel watervrij zinkboraat 35,19% Zn en 17,45% B 
bevat (in geval van gehydrateerde vormen zullen die concentraties lager zijn), worden de emissies naar het milieu 
geschat door een gelijke hoeveelheid Zn en B aan te nemen. De emissies zijn geschat op basis van ATIEL ATC 
SpERC 4.Bi.v1. 
 
Omrekeningsinstrument: 
Gelieve voor omrekening de hierboven aangegeven openbaar beschikbare modelleerinstrumenten te gebruiken. 
 
Omrekeningsinstructies:  
Omrekening kan gebruikt worden om te controleren of uw omstandigheden 'gelijkwaardig' zijn aan de 
omstandigheden die in het blootstellingsscenario gedefinieerd zijn. Als uw gebruiksomstandigheden enigszins 
verschillen van die in het respectievelijke blootstellingsscenario, zou u kunnen aantonen dat onder uw 
gebruiksomstandigheden de blootstellingsniveaus gelijkwaardig zijn aan of lager zijn dan onder de beschreven 
omstandigheden. Het zou mogelijk kunnen zijn om dit aan te tonen door een variatie in een bepaalde 
omstandigheid te compenseren met een variatie in andere omstandigheden.  
 
Omrekenbare parameters:  
Hierna worden de voornaamste voor omrekening te gebruiken determinanten gegeven die waarschijnlijk variëren 
in de werkelijke gebruikssituatie.  

- Werknemers:  
TRA Workers 3.0: Duur van activiteit, Percentage stof in mengsel/voorwerp, Algemene ventilatie, 
Plaatselijk afzuigsysteem, Bedrijfstemperatuur, PBM.  
 
ART v1.5: Duur van de activiteit, Percentage stof in mengsel/voorwerp, Algemene ventilatie, Plaatselijk 
afzuigsysteem, Bedrijfstemperatuur, Grootte werkruimte, Overdrachtssnelheid, Type 
overdrachtsbelasting, Type toepassing van vallende vloeibare producten, Open oppervlakte, Niveau van 
verontreiniging, RPE.  
Opmerking: ART voorspelt luchtconcentraties in de persoonlijke ademhalingszone van een werknemer 
buiten enige ademhalingsbeschermingsmiddel (RPE). Daarom moet het gebruik van RPE apart worden 
overwogen.  
 
Opmerking over RMM's: Doeltreffendheid is de kerninformatie wat betreft risicobeheersmaatregelen. U 
kunt zeker zijn dat uw risicobeheersmaatregelen gedekt zijn als de doeltreffendheid ervan gelijk is aan 
of hoger is dan wat er in het blootstellingsscenario gespecificeerd wordt.  
 

- Milieu:  
Dagelijkse gebruikshoeveelheid, jaarlijkse gebruikshoeveelheid, aantal emissiedagen, emissiefactoren, 
lozingsdebiet naar RWZI, debiet van ontvangend oppervlaktewater.  

 
Meer informatie over omrekening wordt gegeven in het Guidance for downstream users v2.1 (oktober 2014) van 
ECHA en in de Practical Guide 13 (juni 2012) van ECHA.  
 
Grenzen van omrekening:  
RCR's die niet overschreden mogen worden, staan in rubriek 3.3 beschreven. 
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4. ES 4: Wijdverbreid gebruik door professionele 
werknemers; Meststoffen (PC 12); Landbouw, bosbouw en 
visserij (SU 1) 

4.1. Gebruiksdescriptoren 
Naam blootstellingsscenario: Beroepsmatig gebruik van meststoffen die zinkboraat bevatten 
Productcategorie: Meststoffen (PC 12) 
Gebruikssector: Landbouw, bosbouw en visserij (SU 1) 

Milieu  

1: Wijdverbreid gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of 
op voorwerp, binnen/buiten) - Zink 

ERC 8d, ERC 8a 

2: Wijdverbreid gebruik van niet-reactief verwerkingshulpmiddel (geen opname in of 
op voorwerp, binnen/buiten) - Boor 

ERC 8d, ERC 8a 

Werknemers  

3: Hantering van vloeibare meststof in fasen met significant contact - binnen - 
zinkboraathydraat 3% 

PROC 5 

4: Hantering van vloeibare meststof in fasen met significant contact - buiten - 
zinkboraathydraat - 3% 

PROC 5 

5: Lossen en laden van vloeibare mest in niet-gespecialiseerde voorzieningen, inclusief 
bemonstering en reiniging van mestresten van de apparatuur - binnen - 
zinkboraathydraat - 3% 

PROC 8a 

6: Lossen en laden van vloeibare mest in niet-gespecialiseerde voorzieningen, inclusief 
bemonstering en reiniging van mestresten van de apparatuur - buiten - 
zinkboraathydraat - 3% 

PROC 8a 

7: Lossen en laden van vloeibare mest in gespecialiseerde voorzieningen, inclusief 
bemonstering en reiniging van mestresten van de apparatuur - binnen - 
zinkboraathydraat - 3% 

PROC 8b 

8: Lossen en laden van vloeibare mest in gespecialiseerde voorzieningen, inclusief 
bemonstering en reiniging van mestresten van de apparatuur - buiten - 
zinkboraathydraat - 3% 

PROC 8b 

9: Vloeistoffen verpakken in een speciale afvullijn, inclusief wegen - binnen - 
zinkboraathydraat - 3% 

PROC 9 

10: Vloeistoffen verpakken in een speciale afvullijn, inclusief wegen - buiten - 
zinkboraathydraat - 3% 

PROC 9 

11: Luchtdispersieve applicatie van vloeibare meststoffen - binnen - zinkboraathydraat 
- 3% 

PROC 11 

12: Luchtdispersieve applicatie van vloeibare meststoffen - buiten - zinkboraathydraat 
- 3% 

PROC 11 

13: Luchtdispersieve applicatie van vloeibare meststoffen - buiten, tractor - 
zinkboraathydraat - 3% 

PROC 11 

14: Chemische analyses van vloeibare meststoffen - zinkboraathydraat - 3% PROC 15 

15: Hantering van vaste meststof in fasen met significant contact - binnen - 
zinkboraathydraat 3% 

PROC 5 

16: Hantering van vaste meststof in fasen met significant contact - buiten - 
zinkboraathydraat 3% 

PROC 5 

17: Lossen en laden van vaste mest in niet-gespecialiseerde voorzieningen, inclusief 
bemonstering en reiniging van mestresten van de apparatuur - binnen - 
zinkboraathydraat - 3% 

PROC 8a 

18: Lossen en laden van vaste mest in niet-gespecialiseerde voorzieningen, inclusief PROC 8a 
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bemonstering en reiniging van mestresten van de apparatuur - buiten - 
zinkboraathydraat - 3% 

19: Lossen en laden van vaste mest in gespecialiseerde voorzieningen, inclusief 
bemonstering en reiniging van mestresten van de apparatuur - binnen - 
zinkboraathydraat - 3% 

PROC 8b 

20: Lossen en laden van vaste mest in gespecialiseerde voorzieningen, inclusief 
bemonstering en reiniging van mestresten van de apparatuur - buiten - 
zinkboraathydraat - 3% 

PROC 8b 

21: Vaste stoffen verpakken in een speciale afvullijn, inclusief wegen - binnen - 
zinkboraathydraat - 3% 

PROC 9 

22: Vaste stoffen verpakken in een speciale afvullijn, inclusief wegen - buiten - 
zinkboraathydraat - 3% 

PROC 9 

23: Luchtdispersieve applicatie van vaste meststoffen - binnen - zinkboraathydraat - 
3% 

PROC 11 

24: Luchtdispersieve applicatie van vaste meststoffen - buiten - zinkboraathydraat - 
3% 

PROC 11 

25: Luchtdispersieve applicatie van vaste meststoffen - buiten, tractor - 
zinkboraathydraat - 3% 

PROC 11 

26: Chemische analyses van vaste meststoffen - zinkboraathydraat - 3% PROC 15 

27: Hantering van vloeibare meststof in fasen met significant contact - binnen - 
zinkboraathydraat - 50% 

PROC 5 

28: Hantering van vloeibare meststof in fasen met significant contact - buiten - 
zinkboraathydraat - 50% 

PROC 5 

29: Lossen en laden van vloeibare mest in niet-gespecialiseerde voorzieningen, 
inclusief bemonstering en reiniging van mestresten van de apparatuur - binnen - 
zinkboraathydraat - 50% 

PROC 8a 

30: Lossen en laden van vloeibare mest in niet-gespecialiseerde voorzieningen, 
inclusief bemonstering en reiniging van mestresten van de apparatuur - buiten - 
zinkboraathydraat - 50% 

PROC 8a 

31: Lossen en laden van vloeibare mest in gespecialiseerde voorzieningen, inclusief 
bemonstering en reiniging van mestresten van de apparatuur - binnen - 
zinkboraathydraat - 50% 

PROC 8b 

32: Lossen en laden van vloeibare mest in gespecialiseerde voorzieningen, inclusief 
bemonstering en reiniging van mestresten van de apparatuur - buiten - 
zinkboraathydraat - 50% 

PROC 8b 

33: Vloeistoffen verpakken in een speciale afvullijn, inclusief wegen - binnen - 
zinkboraathydraat - 50% 

PROC 9 

34: Vloeistoffen verpakken in een speciale afvullijn, inclusief wegen - buiten - 
zinkboraathydraat - 50% 

PROC 9 

35: Luchtdispersieve applicatie van vloeibare meststoffen - binnen - zinkboraathydraat 
- 50% 

PROC 11 

36: Luchtdispersieve applicatie van vloeibare meststoffen - buiten - zinkboraathydraat 
- 50% 

PROC 11 

37: Luchtdispersieve applicatie van vloeibare meststoffen - buiten, tractor - 
zinkboraathydraat - 50% 

PROC 11 

38: Chemische analyses van vloeibare meststoffen - zinkboraathydraat - 50% PROC 15 
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4.2. Gebruiksomstandigheden die van invloed zijn op blootstelling 

4.2.1. Beheersing van milieublootstelling: Wijdverbreid gebruik van niet-reactief 
verwerkingshulpmiddel (geen opname in of op voorwerp, binnen/buiten) - Zink (ERC 8d, 
ERC 8a) 
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot biologische rioolwaterzuiveringsinstallatie 

Er wordt uitgegaan van een gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval (waaronder afval 
afkomstig van voorwerpen) 

Afvoer van afvalproduct of gebruikte houders in overeenstemming met lokale regelgeving. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling 

Drift moet worden geminimaliseerd. 

Overeenkomstig de voorschriften van goede landbouwpraktijk moet de landbouwgrond voorafgaand aan 
toepassen van zinkboraat worden beoordeeld en dient de dosis te worden aangepast overeenkomstig de 
resultaten van de beoordeling en de vereisten van het gewas. 

4.2.2. Beheersing van milieublootstelling: Wijdverbreid gebruik van niet-reactief 
verwerkingshulpmiddel (geen opname in of op voorwerp, binnen/buiten) - Boor (ERC 8d, 
ERC 8a) 
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot biologische rioolwaterzuiveringsinstallatie 

Er wordt uitgegaan van een gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval (waaronder afval 
afkomstig van voorwerpen) 

Afvoer van afvalproduct of gebruikte houders in overeenstemming met lokale regelgeving. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling 

Drift moet worden geminimaliseerd. 

Overeenkomstig de voorschriften van goede landbouwpraktijk moet de landbouwgrond voorafgaand aan 
toepassen van zinkboraat worden beoordeeld en dient de dosis te worden aangepast overeenkomstig de 
resultaten van de beoordeling en de vereisten van het gewas. 

4.2.3. Beheersing van blootstelling van werknemers: Hantering van vloeibare meststof in 
fasen met significant contact - binnen - zinkboraathydraat 3% (PROC 5) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 3% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 
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Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte > 3 m2 

4.2.4. Beheersing van blootstelling van werknemers: Hantering van vloeibare meststof in 
fasen met significant contact - buiten - zinkboraathydraat - 3% (PROC 5) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 3% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Buitengebruik 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte < 3 m2 

4.2.5. Beheersing van blootstelling van werknemers: Lossen en laden van vloeibare mest 
in niet-gespecialiseerde voorzieningen, inclusief bemonstering en reiniging van mestresten 
van de apparatuur - binnen - zinkboraathydraat - 3% (PROC 8a) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 3% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 1000 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
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om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

4.2.6. Beheersing van blootstelling van werknemers: Lossen en laden van vloeibare mest 
in niet-gespecialiseerde voorzieningen, inclusief bemonstering en reiniging van mestresten 
van de apparatuur - buiten - zinkboraathydraat - 3% (PROC 8a) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 3% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 1000 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Buitengebruik 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op de buitentoepassing waarbij de werknemer zich niet verder dan 4 meter van de emissiebron 
bevindt 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

4.2.7. Beheersing van blootstelling van werknemers: Lossen en laden van vloeibare mest 
in gespecialiseerde voorzieningen, inclusief bemonstering en reiniging van mestresten van 
de apparatuur - binnen - zinkboraathydraat - 3% (PROC 8b) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 3% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 
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Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op ondergedompelde lading. 

4.2.8. Beheersing van blootstelling van werknemers: Lossen en laden van vloeibare mest 
in gespecialiseerde voorzieningen, inclusief bemonstering en reiniging van mestresten van 
de apparatuur - buiten - zinkboraathydraat - 3% (PROC 8b) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 3% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Buitengebruik 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op de buitentoepassing waarbij de werknemer zich niet verder dan 4 meter van de emissiebron 
bevindt 

Heeft betrekking op ondergedompelde lading. 

4.2.9. Beheersing van blootstelling van werknemers: Vloeistoffen verpakken in een 
speciale afvullijn, inclusief wegen - binnen - zinkboraathydraat - 3% (PROC 9) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 3% 
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Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 100 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

4.2.10. Beheersing van blootstelling van werknemers: Vloeistoffen verpakken in een 
speciale afvullijn, inclusief wegen - buiten - zinkboraathydraat - 3% (PROC 9) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 3% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 100 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Buitengebruik 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

 

 



 

Zinkboraat  

Gegenereerd door Chesar 3.7 Blootstellingsscenario voor kennisgeving 128

4.2.11. Beheersing van blootstelling van werknemers: Luchtdispersieve applicatie van 
vloeibare meststoffen - binnen - zinkboraathydraat - 3% (PROC 11) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 3% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Matige dosering (0,3 - 3 l/minuut) 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Spuiten zonder of met een laag gebruik van perslucht 

Zorg ervoor dat de applicatierichting enkel neerwaarts is. 

4.2.12. Beheersing van blootstelling van werknemers: Luchtdispersieve applicatie van 
vloeibare meststoffen - buiten - zinkboraathydraat - 3% (PROC 11) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 3% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Matige dosering (0,3 - 3 l/minuut) 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Buitengebruik 
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Buiten, niet dicht bij gebouwen 

Spuiten zonder of met een laag gebruik van perslucht 

Zorg ervoor dat de applicatierichting enkel neerwaarts is. 

4.2.13. Beheersing van blootstelling van werknemers: Luchtdispersieve applicatie van 
vloeibare meststoffen - buiten, tractor - zinkboraathydraat - 3% (PROC 11) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 3% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Buitengebruik 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Buiten, niet dicht bij gebouwen 

Zorg ervoor dat de applicatierichting enkel neerwaarts is. 

4.2.14. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische analyses van vloeibare 
meststoffen - zinkboraathydraat - 3% (PROC 15) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 3% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 
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Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte < 0,3 m2 

4.2.15. Beheersing van blootstelling van werknemers: Hantering van vaste meststof in 
fasen met significant contact - binnen - zinkboraathydraat 3% (PROC 5) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 3% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op hoeveelheden < 100 kg 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op hantering met een lage mate van agitatie (bijv. handmatig mengen). 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
omheinde tabletteermachine (relatief kleine openingen zijn mogelijk)). 

4.2.16. Beheersing van blootstelling van werknemers: Hantering van vaste meststof in 
fasen met significant contact - buiten - zinkboraathydraat 3% (PROC 5) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 3% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 2 u/dag 

Heeft betrekking op hoeveelheden < 100 kg 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 



 

Zinkboraat  

Gegenereerd door Chesar 3.7 Blootstellingsscenario voor kennisgeving 131

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Buitengebruik 

Heeft betrekking op hantering met een lage mate van agitatie (bijv. handmatig mengen). 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
omheinde tabletteermachine (relatief kleine openingen zijn mogelijk)). 

4.2.17. Beheersing van blootstelling van werknemers: Lossen en laden van vaste mest in 
niet-gespecialiseerde voorzieningen, inclusief bemonstering en reiniging van mestresten van 
de apparatuur - binnen - zinkboraathydraat - 3% (PROC 8a) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 3% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van poeders < 1000 kg/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 
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4.2.18. Beheersing van blootstelling van werknemers: Lossen en laden van vaste mest in 
niet-gespecialiseerde voorzieningen, inclusief bemonstering en reiniging van mestresten van 
de apparatuur - buiten - zinkboraathydraat - 3% (PROC 8a) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 3% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van poeders < 1000 kg/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Buitengebruik 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op de buitentoepassing waarbij de werknemer zich niet verder dan 4 meter van de emissiebron 
bevindt 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

4.2.19. Beheersing van blootstelling van werknemers: Lossen en laden van vaste mest in 
gespecialiseerde voorzieningen, inclusief bemonstering en reiniging van mestresten van de 
apparatuur - binnen - zinkboraathydraat - 3% (PROC 8b) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 3% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 
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Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

4.2.20. Beheersing van blootstelling van werknemers: Lossen en laden van vaste mest in 
gespecialiseerde voorzieningen, inclusief bemonstering en reiniging van mestresten van de 
apparatuur - buiten - zinkboraathydraat - 3% (PROC 8b) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 3% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders opgelost in een vloeistof of verwerkt in een vloeibare matrix 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Buitengebruik 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op de buitentoepassing waarbij de werknemer zich niet verder dan 4 meter van de emissiebron 
bevindt 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

 



 

Zinkboraat  

Gegenereerd door Chesar 3.7 Blootstellingsscenario voor kennisgeving 134

4.2.21. Beheersing van blootstelling van werknemers: Vaste stoffen verpakken in een 
speciale afvullijn, inclusief wegen - binnen - zinkboraathydraat - 3% (PROC 9) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 3% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van poeders < 10 kg/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

4.2.22. Beheersing van blootstelling van werknemers: Vaste stoffen verpakken in een 
speciale afvullijn, inclusief wegen - buiten - zinkboraathydraat - 3% (PROC 9) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 3% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van poeders < 10 kg/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
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en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Buitengebruik 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
poeders storten in een grote zak met slechts een kleine opening). 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

4.2.23. Beheersing van blootstelling van werknemers: Luchtdispersieve applicatie van 
vaste meststoffen - binnen - zinkboraathydraat - 3% (PROC 11) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 3% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op afstoffen met behulp van een blazer. 

Zorg ervoor dat de applicatierichting enkel neerwaarts is. 

4.2.24. Beheersing van blootstelling van werknemers: Luchtdispersieve applicatie van 
vaste meststoffen - buiten - zinkboraathydraat - 3% (PROC 11) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 3% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 
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Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Buitengebruik 

Buiten, niet dicht bij gebouwen 

Heeft betrekking op afstoffen met behulp van een blazer. 

Zorg ervoor dat de applicatierichting enkel neerwaarts is. 

4.2.25. Beheersing van blootstelling van werknemers: Luchtdispersieve applicatie van 
vaste meststoffen - buiten, tractor - zinkboraathydraat - 3% (PROC 11) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 3% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Buitengebruik 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Buiten, niet dicht bij gebouwen 

Heeft betrekking op poederspuiten. 

Zorg ervoor dat de applicatierichting enkel neerwaarts is. 
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4.2.26. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische analyses van vaste 
meststoffen - zinkboraathydraat - 3% (PROC 15) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 3% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op hoeveelheden < 100 g 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

Heeft betrekking op hantering met een lage mate van agitatie (bijv. handmatig mengen). 

4.2.27. Beheersing van blootstelling van werknemers: Hantering van vloeibare meststof in 
fasen met significant contact - binnen - zinkboraathydraat - 50% (PROC 5) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 50% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 2 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 
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Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte < 3 m2 

4.2.28. Beheersing van blootstelling van werknemers: Hantering van vloeibare meststof in 
fasen met significant contact - buiten - zinkboraathydraat - 50% (PROC 5) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 50% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 1 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Buitengebruik 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte < 3 m2 

4.2.29. Beheersing van blootstelling van werknemers: Lossen en laden van vloeibare mest 
in niet-gespecialiseerde voorzieningen, inclusief bemonstering en reiniging van mestresten 
van de apparatuur - binnen - zinkboraathydraat - 50% (PROC 8a) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 50% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 1000 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 
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Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

4.2.30. Beheersing van blootstelling van werknemers: Lossen en laden van vloeibare mest 
in niet-gespecialiseerde voorzieningen, inclusief bemonstering en reiniging van mestresten 
van de apparatuur - buiten - zinkboraathydraat - 50% (PROC 8a) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 50% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 1000 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Buitengebruik 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op de buitentoepassing waarbij de werknemer zich niet verder dan 4 meter van de emissiebron 
bevindt 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

4.2.31. Beheersing van blootstelling van werknemers: Lossen en laden van vloeibare mest 
in gespecialiseerde voorzieningen, inclusief bemonstering en reiniging van mestresten van 
de apparatuur - binnen - zinkboraathydraat - 50% (PROC 8b) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 50% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 
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Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op ondergedompelde lading. 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

4.2.32. Beheersing van blootstelling van werknemers: Lossen en laden van vloeibare mest 
in gespecialiseerde voorzieningen, inclusief bemonstering en reiniging van mestresten van 
de apparatuur - buiten - zinkboraathydraat - 50% (PROC 8b) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 50% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Buitengebruik 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op de buitentoepassing waarbij de werknemer zich niet verder dan 4 meter van de emissiebron 
bevindt 

Heeft betrekking op ondergedompelde lading. 
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4.2.33. Beheersing van blootstelling van werknemers: Vloeistoffen verpakken in een 
speciale afvullijn, inclusief wegen - binnen - zinkboraathydraat - 50% (PROC 9) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 50% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 100 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

4.2.34. Beheersing van blootstelling van werknemers: Vloeistoffen verpakken in een 
speciale afvullijn, inclusief wegen - buiten - zinkboraathydraat - 50% (PROC 9) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 50% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 100 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 
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Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Buitengebruik 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
overdracht van vloeistof door een kleine vulopening, zoals het tanken van voertuigen). 

4.2.35. Beheersing van blootstelling van werknemers: Luchtdispersieve applicatie van 
vloeibare meststoffen - binnen - zinkboraathydraat - 50% (PROC 11) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 50% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 4 u/dag 

Matige dosering (0,3 - 3 l/minuut) 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Draag een ademapparaat dat de luchtverontreinigingen met minstens een factor van 10 vermindert (APF ≥ 10). 
Zie rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad voor verdere specificaties 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Spuiten zonder of met een laag gebruik van perslucht 

Zorg ervoor dat de applicatierichting enkel neerwaarts is. 

4.2.36. Beheersing van blootstelling van werknemers: Luchtdispersieve applicatie van 
vloeibare meststoffen - buiten - zinkboraathydraat - 50% (PROC 11) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 50% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 4 u/dag 

Matige dosering (0,3 - 3 l/minuut) 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 
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Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Draag een ademapparaat dat de luchtverontreinigingen met minstens een factor van 10 vermindert (APF ≥ 10). 
Zie rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad voor verdere specificaties 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Buitengebruik 

Buiten, niet dicht bij gebouwen 

Spuiten zonder of met een laag gebruik van perslucht 

Zorg ervoor dat de applicatierichting enkel neerwaarts is. 

4.2.37. Beheersing van blootstelling van werknemers: Luchtdispersieve applicatie van 
vloeibare meststoffen - buiten, tractor - zinkboraathydraat - 50% (PROC 11) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 50% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zorg ervoor dat de werknemer zich in een cabine of aparte ruimte bevindt. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Buitengebruik 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Buiten, niet dicht bij gebouwen 

Heeft betrekking op de buitentoepassing waarbij de werknemer zich niet verder dan 4 meter van de emissiebron 
bevindt 

Zorg ervoor dat de applicatierichting enkel neerwaarts is. 

4.2.38. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische analyses van vloeibare 
meststoffen - zinkboraathydraat - 50% (PROC 15) 
Productkenmerken (voorwerp) 
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Geldt voor een concentratie van maximaal 50% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte < 0,3 m2 

4.3. Schatting van blootstelling en verwijzing naar de bron 

4.3.1. Afgifte en blootstelling milieu: Wijdverbreid gebruik van niet-reactief 
verwerkingshulpmiddel (geen opname in of op voorwerp, binnen/buiten) - Zink (ERC 8d) 
Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Water 8,64E-3 kg/dag Geschatte emissiefactor 

Lucht 0 kg/dag Geschatte emissiefactor 

Bodem 0,55 kg/dag Geschatte emissiefactor 

  

Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zoet water 4,39E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,021 

Sediment (zoet water) 48,13 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) 0,409 

Zeewater 5,99E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sediment (zeewater) 6,572 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) 0,116 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 4,31E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,043 

Landbouwkundige bodem 0,282 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Inademing (systemische effecten) 1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Oraal 9,32E-5 mg/kg lich.gew./dag (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - gecombineerde routes  < 0,01 



 

Zinkboraat  

Gegenereerd door Chesar 3.7 Blootstellingsscenario voor kennisgeving 145

4.3.2. Afgifte en blootstelling milieu: Wijdverbreid gebruik van niet-reactief 
verwerkingshulpmiddel (geen opname in of op voorwerp, binnen/buiten) - Boor (ERC 8d) 
Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Water 8,64E-3 kg/dag Geschatte emissiefactor 

Lucht 0 kg/dag Geschatte emissiefactor 

Bodem 0,55 kg/dag Geschatte emissiefactor 

  

Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zoet water 3,42E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Zeewater 3,37E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 4,32E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Landbouwkundige bodem 3,24E-3 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Inademing (systemische effecten) 5,34E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Oraal 1,34E-4 mg/kg lich.gew./dag (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - gecombineerde routes  < 0,01 

4.3.3. Blootstelling van werknemers: Hantering van vloeibare meststof in fasen met 
significant contact - binnen - zinkboraathydraat 3% (PROC 5) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,6 mg/m³ (ART) 0,088 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,6 mg/m³ (ART) 0,741 

Dermaal, systemisch, lange termijn 2,742 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,095 

4.3.4. Blootstelling van werknemers: Hantering van vloeibare meststof in fasen met 
significant contact - buiten - zinkboraathydraat - 3% (PROC 5) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,24 mg/m³ (ART) 0,035 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,24 mg/m³ (ART) 0,296 

Dermaal, systemisch, lange termijn 2,742 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,042 

4.3.5. Blootstelling van werknemers: Lossen en laden van vloeibare mest in niet-
gespecialiseerde voorzieningen, inclusief bemonstering en reiniging van mestresten van de 
apparatuur - binnen - zinkboraathydraat - 3% (PROC 8a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,12 mg/m³ (ART) 0,018 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,12 mg/m³ (ART) 0,148 

Dermaal, systemisch, lange termijn 2,742 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,025 

4.3.6. Blootstelling van werknemers: Lossen en laden van vloeibare mest in niet-
gespecialiseerde voorzieningen, inclusief bemonstering en reiniging van mestresten van de 
apparatuur - buiten - zinkboraathydraat - 3% (PROC 8a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 4,5E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 
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Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, lokaal, lange termijn 4,5E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 2,742 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

4.3.7. Blootstelling van werknemers: Lossen en laden van vloeibare mest in 
gespecialiseerde voorzieningen, inclusief bemonstering en reiniging van mestresten van de 
apparatuur - binnen - zinkboraathydraat - 3% (PROC 8b) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,013 mg/m³ (ART) 0,016 

Dermaal, systemisch, lange termijn 2,742 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

4.3.8. Blootstelling van werknemers: Lossen en laden van vloeibare mest in 
gespecialiseerde voorzieningen, inclusief bemonstering en reiniging van mestresten van de 
apparatuur - buiten - zinkboraathydraat - 3% (PROC 8b) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 5E-4 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 5E-4 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 2,742 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

4.3.9. Blootstelling van werknemers: Vloeistoffen verpakken in een speciale afvullijn, 
inclusief wegen - binnen - zinkboraathydraat - 3% (PROC 9) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,06 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,06 mg/m³ (ART) 0,074 

Dermaal, systemisch, lange termijn 1,372 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,012 

4.3.10. Blootstelling van werknemers: Vloeistoffen verpakken in een speciale afvullijn, 
inclusief wegen - buiten - zinkboraathydraat - 3% (PROC 9) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,071 mg/m³ (ART) 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,071 mg/m³ (ART) 0,088 

Dermaal, systemisch, lange termijn 1,372 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,014 

4.3.11. Blootstelling van werknemers: Luchtdispersieve applicatie van vloeibare 
meststoffen - binnen - zinkboraathydraat - 3% (PROC 11) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,37 mg/m³ (ART) 0,054 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,37 mg/m³ (ART) 0,457 

Dermaal, systemisch, lange termijn 21,42 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,056 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,11 
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4.3.12. Blootstelling van werknemers: Luchtdispersieve applicatie van vloeibare 
meststoffen - buiten - zinkboraathydraat - 3% (PROC 11) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,19 mg/m³ (ART) 0,028 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,19 mg/m³ (ART) 0,235 

Dermaal, systemisch, lange termijn 21,42 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,056 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,083 

4.3.13. Blootstelling van werknemers: Luchtdispersieve applicatie van vloeibare 
meststoffen - buiten, tractor - zinkboraathydraat - 3% (PROC 11) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,044 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,044 mg/m³ (ART) 0,054 

Dermaal, systemisch, lange termijn 21,42 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,056 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,062 

4.3.14. Blootstelling van werknemers: Chemische analyses van vloeibare meststoffen - 
zinkboraathydraat - 3% (PROC 15) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,044 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,044 mg/m³ (ART) 0,054 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,068 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

4.3.15. Blootstelling van werknemers: Hantering van vaste meststof in fasen met significant 
contact - binnen - zinkboraathydraat 3% (PROC 5) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,38 mg/m³ (ART) 0,056 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,38 mg/m³ (ART) 0,469 

Dermaal, systemisch, lange termijn 2,742 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,063 

4.3.16. Blootstelling van werknemers: Hantering van vaste meststof in fasen met significant 
contact - buiten - zinkboraathydraat 3% (PROC 5) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,34 mg/m³ (ART) 0,05 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,34 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermaal, systemisch, lange termijn 2,742 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,057 

4.3.17. Blootstelling van werknemers: Lossen en laden van vaste mest in niet-
gespecialiseerde voorzieningen, inclusief bemonstering en reiniging van mestresten van de 
apparatuur - binnen - zinkboraathydraat - 3% (PROC 8a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermaal, systemisch, lange termijn 2,742 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 
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Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,07 

4.3.18. Blootstelling van werknemers: Lossen en laden van vaste mest in niet-
gespecialiseerde voorzieningen, inclusief bemonstering en reiniging van mestresten van de 
apparatuur - buiten - zinkboraathydraat - 3% (PROC 8a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,32 mg/m³ (ART) 0,047 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,32 mg/m³ (ART) 0,395 

Dermaal, systemisch, lange termijn 2,742 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,054 

4.3.19. Blootstelling van werknemers: Lossen en laden van vaste mest in gespecialiseerde 
voorzieningen, inclusief bemonstering en reiniging van mestresten van de apparatuur - 
binnen - zinkboraathydraat - 3% (PROC 8b) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermaal, systemisch, lange termijn 2,742 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,07 

4.3.20. Blootstelling van werknemers: Lossen en laden van vaste mest in gespecialiseerde 
voorzieningen, inclusief bemonstering en reiniging van mestresten van de apparatuur - 
buiten - zinkboraathydraat - 3% (PROC 8b) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,096 mg/m³ (ART) 0,014 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,096 mg/m³ (ART) 0,119 

Dermaal, systemisch, lange termijn 2,742 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,021 

4.3.21. Blootstelling van werknemers: Vaste stoffen verpakken in een speciale afvullijn, 
inclusief wegen - binnen - zinkboraathydraat - 3% (PROC 9) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,64 mg/m³ (ART) 0,094 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,64 mg/m³ (ART) 0,79 

Dermaal, systemisch, lange termijn 1,372 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,098 

4.3.22. Blootstelling van werknemers: Vaste stoffen verpakken in een speciale afvullijn, 
inclusief wegen - buiten - zinkboraathydraat - 3% (PROC 9) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,46 mg/m³ (ART) 0,068 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,46 mg/m³ (ART) 0,568 

Dermaal, systemisch, lange termijn 1,372 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,071 
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4.3.23. Blootstelling van werknemers: Luchtdispersieve applicatie van vaste meststoffen - 
binnen - zinkboraathydraat - 3% (PROC 11) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,58 mg/m³ (ART) 0,085 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,58 mg/m³ (ART) 0,716 

Dermaal, systemisch, lange termijn 21,42 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,056 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,141 

4.3.24. Blootstelling van werknemers: Luchtdispersieve applicatie van vaste meststoffen - 
buiten - zinkboraathydraat - 3% (PROC 11) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,37 mg/m³ (ART) 0,054 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,37 mg/m³ (ART) 0,457 

Dermaal, systemisch, lange termijn 21,42 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,056 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,11 

4.3.25. Blootstelling van werknemers: Luchtdispersieve applicatie van vaste meststoffen - 
buiten, tractor - zinkboraathydraat - 3% (PROC 11) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,032 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,032 mg/m³ (ART) 0,04 

Dermaal, systemisch, lange termijn 21,42 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,056 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,06 

4.3.26. Blootstelling van werknemers: Chemische analyses van vaste meststoffen - 
zinkboraathydraat - 3% (PROC 15) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,068 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,043 

4.3.27. Blootstelling van werknemers: Hantering van vloeibare meststof in fasen met 
significant contact - binnen - zinkboraathydraat - 50% (PROC 5) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,5 mg/m³ (ART) 0,074 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,5 mg/m³ (ART) 0,617 

Dermaal, systemisch, lange termijn 13,71 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,036 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,109 

4.3.28. Blootstelling van werknemers: Hantering van vloeibare meststof in fasen met 
significant contact - buiten - zinkboraathydraat - 50% (PROC 5) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,49 mg/m³ (ART) 0,072 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,49 mg/m³ (ART) 0,605 

Dermaal, systemisch, lange termijn 13,71 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,036 
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Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,108 

4.3.29. Blootstelling van werknemers: Lossen en laden van vloeibare mest in niet-
gespecialiseerde voorzieningen, inclusief bemonstering en reiniging van mestresten van de 
apparatuur - binnen - zinkboraathydraat - 50% (PROC 8a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,33 mg/m³ (ART) 0,049 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,33 mg/m³ (ART) 0,407 

Dermaal, systemisch, lange termijn 13,71 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,036 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,084 

4.3.30. Blootstelling van werknemers: Lossen en laden van vloeibare mest in niet-
gespecialiseerde voorzieningen, inclusief bemonstering en reiniging van mestresten van de 
apparatuur - buiten - zinkboraathydraat - 50% (PROC 8a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,075 mg/m³ (ART) 0,011 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,075 mg/m³ (ART) 0,093 

Dermaal, systemisch, lange termijn 13,71 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,036 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,047 

4.3.31. Blootstelling van werknemers: Lossen en laden van vloeibare mest in 
gespecialiseerde voorzieningen, inclusief bemonstering en reiniging van mestresten van de 
apparatuur - binnen - zinkboraathydraat - 50% (PROC 8b) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,22 mg/m³ (ART) 0,032 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,22 mg/m³ (ART) 0,272 

Dermaal, systemisch, lange termijn 13,71 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,036 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,068 

4.3.32. Blootstelling van werknemers: Lossen en laden van vloeibare mest in 
gespecialiseerde voorzieningen, inclusief bemonstering en reiniging van mestresten van de 
apparatuur - buiten - zinkboraathydraat - 50% (PROC 8b) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 8,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 8,4E-3 mg/m³ (ART) 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 13,71 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,036 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,037 

4.3.33. Blootstelling van werknemers: Vloeistoffen verpakken in een speciale afvullijn, 
inclusief wegen - binnen - zinkboraathydraat - 50% (PROC 9) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,6 mg/m³ (ART) 0,088 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,6 mg/m³ (ART) 0,741 

Dermaal, systemisch, lange termijn 6,86 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,018 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,106 
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4.3.34. Blootstelling van werknemers: Vloeistoffen verpakken in een speciale afvullijn, 
inclusief wegen - buiten - zinkboraathydraat - 50% (PROC 9) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,36 mg/m³ (ART) 0,053 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,36 mg/m³ (ART) 0,444 

Dermaal, systemisch, lange termijn 6,86 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,018 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,071 

4.3.35. Blootstelling van werknemers: Luchtdispersieve applicatie van vloeibare 
meststoffen - binnen - zinkboraathydraat - 50% (PROC 11) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,31 mg/m³ (ART) 0,046 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,31 mg/m³ (ART) 0,383 

Dermaal, systemisch, lange termijn 107,1 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,278 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,323 

4.3.36. Blootstelling van werknemers: Luchtdispersieve applicatie van vloeibare 
meststoffen - buiten - zinkboraathydraat - 50% (PROC 11) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,16 mg/m³ (ART) 0,024 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,16 mg/m³ (ART) 0,198 

Dermaal, systemisch, lange termijn 107,1 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,278 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,301 

4.3.37. Blootstelling van werknemers: Luchtdispersieve applicatie van vloeibare 
meststoffen - buiten, tractor - zinkboraathydraat - 50% (PROC 11) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,53 mg/m³ (ART) 0,078 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,53 mg/m³ (ART) 0,654 

Dermaal, systemisch, lange termijn 107,1 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,278 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,355 

4.3.38. Blootstelling van werknemers: Chemische analyses van vloeibare meststoffen - 
zinkboraathydraat - 50% (PROC 15) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,34 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,066 

4.4. Richtsnoer voor downstreamgebruiker om te beoordelen of hij 
binnen de door het ES gestelde grenzen werkt 
Richtsnoer:  
De gebruiksomstandigheden op locaties van downstreamgebruikers kunnen op enige wijze verschillen van die in 
het blootstellingsscenario. Verschillen tussen de beschrijving van de gebruiksomstandigheden in het 
blootstellingsscenario en uw eigen praktijk betekenen niet dat het gebruik niet gedekt is. Het risico kan nog altijd 
adequaat beheerst zijn. De wijze waarop u bepaalt of uw omstandigheden gelijkwaardig of lager zijn, wordt 
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'omrekening' genoemd. Instructies voor omrekening worden hieronder gegeven.  

Menselijke gezondheid: De blootstelling van de werknemers via de huid wordt beoordeeld met behulp van TRA 
Workers 3.0 zoals geïmplementeerd in CHESAR v.3.7. De blootstelling van de werknemers door inademing wordt 
beoordeeld met behulp van ART v1.5. Daarbij werd er een onderscheid gemaakt tussen watervrij zinkboraat en 
zinkboraathydraat. Voor dit gebruik wordt echter alleen zinkboraathydraat als relevant aangeduid. 

Milieu: Emissies naar het milieu worden geschat met behulp van EUSES v.2.1.2, zoals geïmplementeerd in 
CHESAR v3.7. Voor milieumodellering wordt als slechtste geval aangenomen dat zinkboraat volledig in water 
oplost in Zn- en B-ionen die de toxiciteit veroorzaken. Hoewel watervrij zinkboraat 35,19% Zn en 17,45% B 
bevat (in geval van gehydrateerde vormen zullen die concentraties lager zijn), worden de emissies naar het milieu 
geschat door een gelijke hoeveelheid Zn en B aan te nemen. De emissies zijn geschat op basis van Fertilizers 
Europe SpERC 8e.4.v3. 
 
Omrekeningsinstrument:  
Gelieve voor omrekening de hierboven aangegeven openbaar beschikbare modelleerinstrumenten te gebruiken. 
 
Omrekeningsinstructies:  
Omrekening kan gebruikt worden om te controleren of uw omstandigheden 'gelijkwaardig' zijn aan de 
omstandigheden die in het blootstellingsscenario gedefinieerd zijn. Als uw gebruiksomstandigheden enigszins 
verschillen van die in het respectievelijke blootstellingsscenario, zou u kunnen aantonen dat onder uw 
gebruiksomstandigheden de blootstellingsniveaus gelijkwaardig zijn aan of lager zijn dan onder de beschreven 
omstandigheden. Het zou mogelijk kunnen zijn om dit aan te tonen door een variatie in een bepaalde 
omstandigheid te compenseren met een variatie in andere omstandigheden.  
 
Omrekenbare parameters:  
Hierna worden de voornaamste voor omrekening te gebruiken determinanten gegeven die waarschijnlijk variëren 
in de werkelijke gebruikssituatie.  

- Werknemers:  
TRA Workers 3.0: Duur van activiteit, Percentage stof in mengsel/voorwerp, Bedrijfstemperatuur, PBM.  
 
ART v1.5: Duur van de activiteit, Percentage stof in mengsel/voorwerp, Algemene ventilatie, Plaatselijk 
afzuigsysteem, Bedrijfstemperatuur, Grootte werkruimte, Afstand van de bron tot gebouwen, 
Hoeveelheid product in de beweging en agitatie van poeders, Overdrachtssnelheid, Valhoogte, Open 
oppervlakte, Type overdrachtsbelasting, Type toepassing van vallende vloeibare producten, Type 
spuitapplicatie, Spuitrichting, Techniek voor het spuiten van vloeistof op oppervlakken, Dosering, 
Niveau van verontreiniging, Mate van agitatie in de beweging en agitatie van poeders, RPE.  
Opmerking: ART voorspelt luchtconcentraties in de persoonlijke ademhalingszone van een werknemer 
buiten enige ademhalingsbeschermingsmiddel (RPE). Daarom moet het gebruik van RPE apart worden 
overwogen.  
 
Opmerking over RMM's: Doeltreffendheid is de kerninformatie wat betreft risicobeheersmaatregelen. U 
kunt zeker zijn dat uw risicobeheersmaatregelen gedekt zijn als de doeltreffendheid ervan gelijk is aan 
of hoger is dan wat er in het blootstellingsscenario gespecificeerd wordt.  
 

- Milieu:  
Emissiefactoren.  

 
Meer informatie over omrekening wordt gegeven in het Guidance for downstream users v2.1 (oktober 2014) van 
ECHA en in de Practical Guide 13 (juni 2012) van ECHA.  
 
Grenzen van omrekening:  
RCR's die niet overschreden mogen worden, staan in rubriek 4.3 beschreven. 
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5. ES 5: Wijdverbreid gebruik door professionele 
werknemers; Diverse producten (PC 16, PC 17, PC 24); 
Overige (SU 0) 

5.1. Gebruiksdescriptoren 
Naam blootstellingsscenario: Beroepsmatig gebruik van smeermiddelen die zinkboraat bevatten in voertuigen en 
machines (ATIEL-ATC Use Group B(p)) 
Productcategorie: Warmtetransportvloeistoffen (PC 16), Hydraulische vloeistoffen (PC 17), Smeermiddelen, 
vetten, lossingsmiddelen (PC 24) 
Gebruikssector: Overige (SU 0) 

Milieu  

1: Wijdverbreid gebruik van functionele vloeistof (binnen/buiten) - Zink ERC 9b, ERC 9a 

2: Wijdverbreid gebruik van functionele vloeistof (binnen/buiten) - Boor ERC 9b, ERC 9a 

Werknemers  

3: Gebruik als smeermiddel/vet in een gesloten systeem - binnen - watervrij zinkboraat PROC 1 

4: Gebruik als smeermiddel/vet in een gesloten systeem - buiten - watervrij zinkboraat PROC 1 

5: Algemene blootstelling tijdens onderhoudswerk met inbegrip van leeg laten lopen, 
bijvullen - binnen - watervrij zinkboraat 

PROC 8a 

6: Algemene blootstelling tijdens onderhoudswerk met inbegrip van leeg laten lopen, 
bijvullen - buiten - watervrij zinkboraat 

PROC 8a 

7: Algemene blootstelling tijdens onderhoudswerk met inbegrip van leeg laten lopen, 
bijvullen - binnen - watervrij zinkboraat 

PROC 8b 

8: Algemene blootstelling tijdens onderhoudswerk met inbegrip van leeg laten lopen, 
bijvullen - buiten - watervrij zinkboraat 

PROC 8b 

9: Algemene blootstelling tijdens onderhoudswerk met inbegrip van leeg laten lopen, 
bijvullen - binnen - watervrij zinkboraat 

PROC 20 

10: Algemene blootstelling tijdens onderhoudswerk met inbegrip van leeg laten lopen, 
bijvullen - buiten - watervrij zinkboraat 

PROC 20 

11: Materiaalopslag - binnen - watervrij zinkboraat PROC 1 

12: Materiaalopslag - buiten - watervrij zinkboraat PROC 1 

13: Materiaalopslag - binnen - watervrij zinkboraat PROC 2 

14: Materiaalopslag - buiten - watervrij zinkboraat PROC 2 

15: Gebruik als smeermiddel/vet in een gesloten systeem - binnen - zinkboraathydraat PROC 1 

16: Gebruik als smeermiddel/vet in een gesloten systeem - buiten - zinkboraathydraat PROC 1 

17: Algemene blootstelling tijdens onderhoudswerk met inbegrip van leeg laten lopen, 
bijvullen - binnen - zinkboraathydraat 

PROC 8a 

18: Algemene blootstelling tijdens onderhoudswerk met inbegrip van leeg laten lopen, 
bijvullen - buiten - zinkboraathydraat 

PROC 8a 

19: Algemene blootstelling tijdens onderhoudswerk met inbegrip van leeg laten lopen, 
bijvullen - binnen - zinkboraathydraat 

PROC 8b 

20: Algemene blootstelling tijdens onderhoudswerk met inbegrip van leeg laten lopen, 
bijvullen - buiten - zinkboraathydraat 

PROC 8b 

21: Algemene blootstelling tijdens onderhoudswerk met inbegrip van leeg laten lopen, 
bijvullen - binnen - zinkboraathydraat 

PROC 20 

22: Algemene blootstelling tijdens onderhoudswerk met inbegrip van leeg laten lopen, 
bijvullen - buiten - zinkboraathydraat 

PROC 20 

23: Materiaalopslag - binnen - zinkboraathydraat PROC 1 



 

Zinkboraat  

Gegenereerd door Chesar 3.7 Blootstellingsscenario voor kennisgeving 154

24: Materiaalopslag - buiten - zinkboraathydraat PROC 1 

25: Materiaalopslag - binnen - zinkboraathydraat PROC 2 

26: Materiaalopslag - buiten - zinkboraathydraat PROC 2 

5.2. Gebruiksomstandigheden die van invloed zijn op blootstelling 

5.2.1. Beheersing van milieublootstelling: Wijdverbreid gebruik van functionele vloeistof 
(binnen/buiten) - Zink (ERC 9b, ERC 9a) 
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot biologische rioolwaterzuiveringsinstallatie 

Er wordt uitgegaan van een gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling 

Gebruik binnen of buiten 

5.2.2. Beheersing van milieublootstelling: Wijdverbreid gebruik van functionele vloeistof 
(binnen/buiten) - Boor (ERC 9b, ERC 9a) 
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot biologische rioolwaterzuiveringsinstallatie 

Er wordt uitgegaan van een gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling 

Gebruik binnen of buiten 

5.2.3. Beheersing van blootstelling van werknemers: Gebruik als smeermiddel/vet in een 
gesloten systeem - binnen - watervrij zinkboraat (PROC 1) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Gebruik binnen 

Procestemperatuur tot 150 °C aangenomen 

5.2.4. Beheersing van blootstelling van werknemers: Gebruik als smeermiddel/vet in een 
gesloten systeem - buiten - watervrij zinkboraat (PROC 1) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 
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Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Buitengebruik 

Procestemperatuur tot 150 °C aangenomen 

5.2.5. Beheersing van blootstelling van werknemers: Algemene blootstelling tijdens 
onderhoudswerk met inbegrip van leeg laten lopen, bijvullen - binnen - watervrij zinkboraat 
(PROC 8a) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een gemiddelde tot hoge viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 1000 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

5.2.6. Beheersing van blootstelling van werknemers: Algemene blootstelling tijdens 
onderhoudswerk met inbegrip van leeg laten lopen, bijvullen - buiten - watervrij zinkboraat 
(PROC 8a) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een gemiddelde tot hoge viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 1000 l/min 
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Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Buitengebruik 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

5.2.7. Beheersing van blootstelling van werknemers: Algemene blootstelling tijdens 
onderhoudswerk met inbegrip van leeg laten lopen, bijvullen - binnen - watervrij zinkboraat 
(PROC 8b) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een gemiddelde tot hoge viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

5.2.8. Beheersing van blootstelling van werknemers: Algemene blootstelling tijdens 
onderhoudswerk met inbegrip van leeg laten lopen, bijvullen - buiten - watervrij zinkboraat 
(PROC 8b) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 
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Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een gemiddelde tot hoge viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Buitengebruik 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

5.2.9. Beheersing van blootstelling van werknemers: Algemene blootstelling tijdens 
onderhoudswerk met inbegrip van leeg laten lopen, bijvullen - binnen - watervrij zinkboraat 
(PROC 20) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een gemiddelde tot hoge viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 1000 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op laden met spatten. 
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5.2.10. Beheersing van blootstelling van werknemers: Algemene blootstelling tijdens 
onderhoudswerk met inbegrip van leeg laten lopen, bijvullen - buiten - watervrij zinkboraat 
(PROC 20) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een gemiddelde tot hoge viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 1000 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Buitengebruik 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

5.2.11. Beheersing van blootstelling van werknemers: Materiaalopslag - binnen - watervrij 
zinkboraat (PROC 1) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Gebruik binnen 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 
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5.2.12. Beheersing van blootstelling van werknemers: Materiaalopslag - buiten - watervrij 
zinkboraat (PROC 1) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Buitengebruik 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

5.2.13. Beheersing van blootstelling van werknemers: Materiaalopslag - binnen - watervrij 
zinkboraat (PROC 2) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een gemiddelde tot hoge viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Gebruik in gesloten systemen; De overdracht gebeurt omheind en het ontvangende vaartuig wordt daarbij 
aangemeerd of vastgemaakt aan het bronvaartuig.; De omheining wordt niet geopend tijdens de activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte > 3 m2 
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5.2.14. Beheersing van blootstelling van werknemers: Materiaalopslag - buiten - watervrij 
zinkboraat (PROC 2) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een gemiddelde tot hoge viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Gebruik in gesloten systemen; De overdracht gebeurt omheind en het ontvangende vaartuig wordt daarbij 
aangemeerd of vastgemaakt aan het bronvaartuig.; De omheining wordt niet geopend tijdens de activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte > 3 m2 

5.2.15. Beheersing van blootstelling van werknemers: Gebruik als smeermiddel/vet in een 
gesloten systeem - binnen - zinkboraathydraat (PROC 1) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Gebruik binnen 

Procestemperatuur tot 150 °C aangenomen 
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5.2.16. Beheersing van blootstelling van werknemers: Gebruik als smeermiddel/vet in een 
gesloten systeem - buiten - zinkboraathydraat (PROC 1) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Buitengebruik 

Procestemperatuur tot 150 °C aangenomen 

5.2.17. Beheersing van blootstelling van werknemers: Algemene blootstelling tijdens 
onderhoudswerk met inbegrip van leeg laten lopen, bijvullen - binnen - zinkboraathydraat 
(PROC 8a) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een gemiddelde tot hoge viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 1000 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

5.2.18. Beheersing van blootstelling van werknemers: Algemene blootstelling tijdens 
onderhoudswerk met inbegrip van leeg laten lopen, bijvullen - buiten - zinkboraathydraat 
(PROC 8a) 
Productkenmerken (voorwerp) 
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Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een gemiddelde tot hoge viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 1000 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Buitengebruik 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

5.2.19. Beheersing van blootstelling van werknemers: Algemene blootstelling tijdens 
onderhoudswerk met inbegrip van leeg laten lopen, bijvullen - binnen - zinkboraathydraat 
(PROC 8b) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een gemiddelde tot hoge viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op laden met spatten. 
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5.2.20. Beheersing van blootstelling van werknemers: Algemene blootstelling tijdens 
onderhoudswerk met inbegrip van leeg laten lopen, bijvullen - buiten - zinkboraathydraat 
(PROC 8b) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een gemiddelde tot hoge viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Buitengebruik 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

5.2.21. Beheersing van blootstelling van werknemers: Algemene blootstelling tijdens 
onderhoudswerk met inbegrip van leeg laten lopen, bijvullen - binnen - zinkboraathydraat 
(PROC 20) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een gemiddelde tot hoge viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 1000 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 
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Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

5.2.22. Beheersing van blootstelling van werknemers: Algemene blootstelling tijdens 
onderhoudswerk met inbegrip van leeg laten lopen, bijvullen - buiten - zinkboraathydraat 
(PROC 20) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een gemiddelde tot hoge viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 1000 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Buitengebruik 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

5.2.23. Beheersing van blootstelling van werknemers: Materiaalopslag - binnen - 
zinkboraathydraat (PROC 1) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Gebruik binnen 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 
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5.2.24. Beheersing van blootstelling van werknemers: Materiaalopslag - buiten - 
zinkboraathydraat (PROC 1) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Buitengebruik 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

5.2.25. Beheersing van blootstelling van werknemers: Materiaalopslag - binnen - 
zinkboraathydraat (PROC 2) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een gemiddelde tot hoge viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Gebruik in gesloten systemen; De overdracht gebeurt omheind en het ontvangende vaartuig wordt daarbij 
aangemeerd of vastgemaakt aan het bronvaartuig.; De omheining wordt niet geopend tijdens de activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte > 3 m2 

5.2.26. Beheersing van blootstelling van werknemers: Materiaalopslag - buiten - 
zinkboraathydraat (PROC 2) 
Productkenmerken (voorwerp) 
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Geldt voor een concentratie van maximaal 25% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een gemiddelde tot hoge viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Gebruik in gesloten systemen; De overdracht gebeurt omheind en het ontvangende vaartuig wordt daarbij 
aangemeerd of vastgemaakt aan het bronvaartuig.; De omheining wordt niet geopend tijdens de activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Buitengebruik 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte > 3 m2 

5.3. Schatting van blootstelling en verwijzing naar de bron 

5.3.1. Afgifte en blootstelling milieu: Wijdverbreid gebruik van functionele vloeistof 
(binnen/buiten) - Zink (ERC 9b) 
Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Water 1,37E-4 kg/dag SPERC 

Lucht 6,85E-4 kg/dag SPERC 

Bodem 1,37E-4 kg/dag SPERC 

  

Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zoet water 2,78E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,014 

Sediment (zoet water) 30,53 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) 0,259 

Zeewater 4,39E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sediment (zeewater) 4,812 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) 0,085 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 6,84E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Landbouwkundige bodem 0,282 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Inademing (systemische effecten) 1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Oraal 9,28E-5 mg/kg lich.gew./dag (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - gecombineerde routes  < 0,01 

5.3.2. Afgifte en blootstelling milieu: Wijdverbreid gebruik van functionele vloeistof 
(binnen/buiten) - Boor (ERC 9b) 
Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Water 1,37E-4 kg/dag SPERC 
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Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Lucht 6,85E-4 kg/dag SPERC 

Bodem 1,37E-4 kg/dag SPERC 

  

Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zoet water 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Zeewater 2,95E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 6,85E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Landbouwkundige bodem 3,22E-3 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Inademing (systemische effecten) 4,16E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Oraal 1,21E-4 mg/kg lich.gew./dag (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - gecombineerde routes  < 0,01 

5.3.3. Blootstelling van werknemers: Gebruik als smeermiddel/vet in een gesloten systeem 
- binnen - watervrij zinkboraat (PROC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,024 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,087 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,02 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,025 

5.3.4. Blootstelling van werknemers: Gebruik als smeermiddel/vet in een gesloten systeem 
- buiten - watervrij zinkboraat (PROC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,017 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,061 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,02 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,018 

5.3.5. Blootstelling van werknemers: Algemene blootstelling tijdens onderhoudswerk met 
inbegrip van leeg laten lopen, bijvullen - binnen - watervrij zinkboraat (PROC 8a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,232 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,409 

5.3.6. Blootstelling van werknemers: Algemene blootstelling tijdens onderhoudswerk met 
inbegrip van leeg laten lopen, bijvullen - buiten - watervrij zinkboraat (PROC 8a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,53 mg/m³ (ART) 0,214 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,53 mg/m³ (ART) 0,768 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,232 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,445 
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5.3.7. Blootstelling van werknemers: Algemene blootstelling tijdens onderhoudswerk met 
inbegrip van leeg laten lopen, bijvullen - binnen - watervrij zinkboraat (PROC 8b) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,15 mg/m³ (ART) 0,06 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,15 mg/m³ (ART) 0,217 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,232 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,292 

5.3.8. Blootstelling van werknemers: Algemene blootstelling tijdens onderhoudswerk met 
inbegrip van leeg laten lopen, bijvullen - buiten - watervrij zinkboraat (PROC 8b) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,18 mg/m³ (ART) 0,073 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,18 mg/m³ (ART) 0,261 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,232 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,304 

5.3.9. Blootstelling van werknemers: Algemene blootstelling tijdens onderhoudswerk met 
inbegrip van leeg laten lopen, bijvullen - binnen - watervrij zinkboraat (PROC 20) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermaal, systemisch, lange termijn 1,026 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,029 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,206 

5.3.10. Blootstelling van werknemers: Algemene blootstelling tijdens onderhoudswerk met 
inbegrip van leeg laten lopen, bijvullen - buiten - watervrij zinkboraat (PROC 20) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,53 mg/m³ (ART) 0,214 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,53 mg/m³ (ART) 0,768 

Dermaal, systemisch, lange termijn 1,026 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,029 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,243 

5.3.11. Blootstelling van werknemers: Materiaalopslag - binnen - watervrij zinkboraat 
(PROC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,024 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,087 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,02 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,025 

5.3.12. Blootstelling van werknemers: Materiaalopslag - buiten - watervrij zinkboraat 
(PROC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,017 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,061 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,02 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 
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Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,018 

5.3.13. Blootstelling van werknemers: Materiaalopslag - binnen - watervrij zinkboraat 
(PROC 2) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 9,9E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 9,9E-3 mg/m³ (ART) 0,014 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,822 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,023 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,027 

5.3.14. Blootstelling van werknemers: Materiaalopslag - buiten - watervrij zinkboraat 
(PROC 2) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 3,7E-4 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 3,7E-4 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,822 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,023 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,023 

5.3.15. Blootstelling van werknemers: Gebruik als smeermiddel/vet in een gesloten systeem 
- binnen - zinkboraathydraat (PROC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,02 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

5.3.16. Blootstelling van werknemers: Gebruik als smeermiddel/vet in een gesloten systeem 
- buiten - zinkboraathydraat (PROC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,052 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,02 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

5.3.17. Blootstelling van werknemers: Algemene blootstelling tijdens onderhoudswerk met 
inbegrip van leeg laten lopen, bijvullen - binnen - zinkboraathydraat (PROC 8a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,021 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,086 

5.3.18. Blootstelling van werknemers: Algemene blootstelling tijdens onderhoudswerk met 
inbegrip van leeg laten lopen, bijvullen - buiten - zinkboraathydraat (PROC 8a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,53 mg/m³ (ART) 0,078 
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Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,53 mg/m³ (ART) 0,654 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,021 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,099 

5.3.19. Blootstelling van werknemers: Algemene blootstelling tijdens onderhoudswerk met 
inbegrip van leeg laten lopen, bijvullen - binnen - zinkboraathydraat (PROC 8b) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,15 mg/m³ (ART) 0,022 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,15 mg/m³ (ART) 0,185 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,021 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,043 

5.3.20. Blootstelling van werknemers: Algemene blootstelling tijdens onderhoudswerk met 
inbegrip van leeg laten lopen, bijvullen - buiten - zinkboraathydraat (PROC 8b) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,18 mg/m³ (ART) 0,026 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,18 mg/m³ (ART) 0,222 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,021 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,048 

5.3.21. Blootstelling van werknemers: Algemene blootstelling tijdens onderhoudswerk met 
inbegrip van leeg laten lopen, bijvullen - binnen - zinkboraathydraat (PROC 20) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermaal, systemisch, lange termijn 1,026 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,067 

5.3.22. Blootstelling van werknemers: Algemene blootstelling tijdens onderhoudswerk met 
inbegrip van leeg laten lopen, bijvullen - buiten - zinkboraathydraat (PROC 20) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,53 mg/m³ (ART) 0,078 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,53 mg/m³ (ART) 0,654 

Dermaal, systemisch, lange termijn 1,026 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,081 

5.3.23. Blootstelling van werknemers: Materiaalopslag - binnen - zinkboraathydraat 
(PROC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,02 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 
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5.3.24. Blootstelling van werknemers: Materiaalopslag - buiten - zinkboraathydraat 
(PROC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,052 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,02 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

5.3.25. Blootstelling van werknemers: Materiaalopslag - binnen - zinkboraathydraat 
(PROC 2) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 9,9E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 9,9E-3 mg/m³ (ART) 0,012 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,822 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

5.3.26. Blootstelling van werknemers: Materiaalopslag - buiten - zinkboraathydraat 
(PROC 2) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 3,7E-4 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 3,7E-4 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,822 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

5.4. Richtsnoer voor downstreamgebruiker om te beoordelen of hij 
binnen de door het ES gestelde grenzen werkt 
Richtsnoer:  
De gebruiksomstandigheden op locaties van downstreamgebruikers kunnen op enige wijze verschillen van die in 
het blootstellingsscenario. Verschillen tussen de beschrijving van de gebruiksomstandigheden in het 
blootstellingsscenario en uw eigen praktijk betekenen niet dat het gebruik niet gedekt is. Het risico kan nog altijd 
adequaat beheerst zijn. De wijze waarop u bepaalt of uw omstandigheden gelijkwaardig of lager zijn, wordt 
'omrekening' genoemd. Instructies voor omrekening worden hieronder gegeven.  

Menselijke gezondheid: De blootstelling van de werknemers via de huid wordt beoordeeld met behulp van TRA 
Workers 3.0 zoals geïmplementeerd in CHESAR v.3.7. De blootstelling van de werknemers door inademing voor 
de meeste PROC's wordt beoordeeld met behulp van ART v1.5. Alleen voor sommige PROC's wordt de 
blootstelling door inademing beoordeeld met behulp van TRA Workers 3.0 zoals geïmplementeerd in CHESAR. 
Daarbij werd er een onderscheid gemaakt tussen watervrij zinkboraat en zinkboraathydraat.Milieu: Emissies naar 
het milieu worden geschat met behulp van EUSES v.2.1.2, zoals geïmplementeerd in CHESAR v3.7. Voor 
milieumodellering wordt als slechtste geval aangenomen dat zinkboraat volledig in water oplost in Zn- en B-ionen 
die de toxiciteit veroorzaken. Hoewel watervrij zinkboraat 35,19% Zn en 17,45% B bevat (in geval van 
gehydrateerde vormen zullen die concentraties lager zijn), worden de emissies naar het milieu geschat door een 
gelijke hoeveelheid Zn en B aan te nemen. De emissies zijn geschat op basis van SPERC ESVOC SpERC 9.6b.v2. 
 
Omrekeningsinstrument: 
Gelieve voor omrekening de hierboven aangegeven openbaar beschikbare modelleerinstrumenten te gebruiken. 
 
Omrekeningsinstructies:  
Omrekening kan gebruikt worden om te controleren of uw omstandigheden 'gelijkwaardig' zijn aan de 
omstandigheden die in het blootstellingsscenario gedefinieerd zijn. Als uw gebruiksomstandigheden enigszins 
verschillen van die in het respectievelijke blootstellingsscenario, zou u kunnen aantonen dat onder uw 
gebruiksomstandigheden de blootstellingsniveaus gelijkwaardig zijn aan of lager zijn dan onder de beschreven 



 

Zinkboraat  

Gegenereerd door Chesar 3.7 Blootstellingsscenario voor kennisgeving 172

omstandigheden. Het zou mogelijk kunnen zijn om dit aan te tonen door een variatie in een bepaalde 
omstandigheid te compenseren met een variatie in andere omstandigheden.  
 
Omrekenbare parameters:  
Hierna worden de voornaamste voor omrekening te gebruiken determinanten gegeven die waarschijnlijk variëren 
in de werkelijke gebruikssituatie.  

- Werknemers:  
TRA Workers 3.0: Duur van activiteit, Percentage stof in mengsel/voorwerp, Algemene ventilatie, 
Plaatselijk afzuigsysteem, Bedrijfstemperatuur, PBM.  
 
ART v1.5: Duur van de activiteit, Percentage stof in mengsel/voorwerp, Algemene ventilatie, Plaatselijk 
afzuigsysteem, Bedrijfstemperatuur, Grootte werkruimte, Overdrachtssnelheid, Type 
overdrachtsbelasting, Type toepassing van vallende vloeibare producten, Open oppervlakte, Niveau van 
verontreiniging, Afstand van de bron tot gebouwen, RPE.  
Opmerking: ART voorspelt luchtconcentraties in de persoonlijke ademhalingszone van een werknemer 
buiten enige ademhalingsbeschermingsmiddel (RPE). Daarom moet het gebruik van RPE apart worden 
overwogen.  
 
Opmerking over RMM's: Doeltreffendheid is de kerninformatie wat betreft risicobeheersmaatregelen. U 
kunt zeker zijn dat uw risicobeheersmaatregelen gedekt zijn als de doeltreffendheid ervan gelijk is aan 
of hoger is dan wat er in het blootstellingsscenario gespecificeerd wordt.  
 

- Milieu:  
Emissiefactoren.  

 
Meer informatie over omrekening wordt gegeven in het Guidance for downstream users v2.1 (oktober 2014) van 
ECHA en in de Practical Guide 13 (juni 2012) van ECHA.  
 
Grenzen van omrekening:  
RCR's die niet overschreden mogen worden, staan in rubriek 5.3 beschreven. 
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6. ES 6: Wijdverbreid gebruik door professionele 
werknemers; Coatings en verven, verdunners, 
verfafbijtmiddelen (PC 9a); Overige (SU 0) 

6.1. Gebruiksdescriptoren 
Naam blootstellingsscenario: Beroepsmatig gebruik van coatings die zinkboraat bevatten 
Productcategorie: Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen (PC 9a) 
Gebruikssector: Overige (SU 0) 

Milieu  

1: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op voorwerp (binnen) - Zink ERC 8c 

2: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op voorwerp (binnen) - Boor ERC 8c 

3: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op voorwerp (buiten) - Zink ERC 8f 

4: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op voorwerp (buiten) - Boor ERC 8f 

Werknemers  

5: Chemische productie of raffinage in een gesloten proces, waarbij blootstelling niet 
waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - poeder 
- watervrij zinkboraat 

PROC 1 

6: Chemische productie of raffinage in een gesloten proces, waarbij blootstelling niet 
waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - 
vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 

PROC 1 

7: Chemische productie of raffinage in een gesloten, continu proces met incidentele 
beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - 
poeder - watervrij zinkboraat 

PROC 2 

8: Chemische productie of raffinage in een gesloten, continu proces met incidentele 
beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - 
vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 

PROC 2 

9: Fabricage of formuleren in de chemische industrie in een gesloten discontinu proces 
met occasionele gecontroleerde blootstelling of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - poeder - watervrij zinkboraat 

PROC 3 

10: Fabricage of formuleren in de chemische industrie in een gesloten discontinu 
proces met occasionele gecontroleerde blootstelling of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 

PROC 3 

11: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in niet-
gespecialiseerde voorzieningen - poeder - watervrij zinkboraat 

PROC 8a 

12: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in niet-
gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 

PROC 8a 

13: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde 
voorzieningen - poeder - watervrij zinkboraat 

PROC 8b 

14: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde 
voorzieningen - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 

PROC 8b 

15: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde 
vullijn, inclusief wegen) - poeder - watervrij zinkboraat 

PROC 9 

16: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde 
vullijn, inclusief wegen) - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 

PROC 9 

17: Met roller of kwast aanbrengen - poeder - watervrij zinkboraat PROC 10 

18: Met roller of kwast aanbrengen - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat PROC 10 

19: Spuiten buiten industriële omgevingen - poeder - watervrij zinkboraat PROC 11 

20: Spuiten buiten industriële omgevingen - vloeibare formulering - watervrij 
zinkboraat 

PROC 11 
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21: Behandeling van voorwerpen door onderdompelen en overgieten - poeder - 
watervrij zinkboraat 

PROC 13 

22: Behandeling van voorwerpen door onderdompelen en overgieten - vloeibare 
formulering - watervrij zinkboraat 

PROC 13 

23: Gebruik als laboratoriumreagens - poeder - watervrij zinkboraat PROC 15 

24: Gebruik als laboratoriumreagens - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat PROC 15 

25: Handmatige activiteiten - watervrij zinkboraat PROC 19 

26: Chemische productie of raffinage in een gesloten proces, waarbij blootstelling niet 
waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - poeder 
- zinkboraathydraat 

PROC 1 

27: Chemische productie of raffinage in een gesloten proces, waarbij blootstelling niet 
waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - 
vloeibare formulering - zinkboraathydraat 

PROC 1 

28: Chemische productie of raffinage in een gesloten, continu proces met incidentele 
beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - 
poeder - zinkboraathydraat 

PROC 2 

29: Chemische productie of raffinage in een gesloten, continu proces met incidentele 
beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - 
vloeibare formulering - zinkboraathydraat 

PROC 2 

30: Fabricage of formuleren in de chemische industrie in een gesloten discontinu 
proces met occasionele gecontroleerde blootstelling of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - poeder - zinkboraathydraat 

PROC 3 

31: Fabricage of formuleren in de chemische industrie in een gesloten discontinu 
proces met occasionele gecontroleerde blootstelling of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - zinkboraathydraat 

PROC 3 

32: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in niet-
gespecialiseerde voorzieningen - poeder - zinkboraathydraat 

PROC 8a 

33: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in niet-
gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - zinkboraathydraat 

PROC 8a 

34: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde 
voorzieningen - poeder - zinkboraathydraat 

PROC 8b 

35: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde 
voorzieningen - vloeibare formulering - zinkboraathydraat 

PROC 8b 

36: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde 
vullijn, inclusief wegen) - poeder - zinkboraathydraat 

PROC 9 

37: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde 
vullijn, inclusief wegen) - vloeibare formulering - zinkboraathydraat 

PROC 9 

38: Met roller of kwast aanbrengen - poeder - zinkboraathydraat PROC 10 

39: Met roller of kwast aanbrengen - vloeibare formulering - zinkboraathydraat PROC 10 

40: Spuiten buiten industriële omgevingen - poeder - zinkboraathydraat PROC 11 

41: Spuiten buiten industriële omgevingen - vloeibare formulering - zinkboraathydraat PROC 11 

42: Behandeling van voorwerpen door onderdompelen en overgieten - poeder - 
zinkboraathydraat 

PROC 13 

43: Behandeling van voorwerpen door onderdompelen en overgieten - vloeibare 
formulering - zinkboraathydraat 

PROC 13 

44: Gebruik als laboratoriumreagens - poeder - zinkboraathydraat PROC 15 

45: Gebruik als laboratoriumreagens - vloeibare formulering - zinkboraathydraat PROC 15 

46: Handmatige activiteiten - zinkboraathydraat PROC 19 

Blootstellingscenario('s) voor verdere levensduur  

ES 10: Levensduur (beroepsmatig werknemer); Diverse voorwerpen (AC 2, AC 4, AC 7,  
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AC 8, AC 11, AC 13) 

ES 11: Levensduur (consumenten); Diverse voorwerpen (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, AC 
11, AC 13) 

 

6.2. Gebruiksomstandigheden die van invloed zijn op blootstelling 

6.2.1. Beheersing van milieublootstelling: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op 
voorwerp (binnen) - Zink (ERC 8c) 
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot biologische rioolwaterzuiveringsinstallatie 

Er wordt uitgegaan van een gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval (waaronder afval 
afkomstig van voorwerpen) 

Afvalwater van de reiniging van apparatuur geloosd naar standaard gemeentelijke 
rioolwaterzuiveringsinstallatie. Procesafval kan worden gerecycled of verbrand door de lokale overheid of een 
afvalverwerkingsbedrijf. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling 

Gebruik binnen 

6.2.2. Beheersing van milieublootstelling: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op 
voorwerp (binnen) - Boor (ERC 8c) 
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot biologische rioolwaterzuiveringsinstallatie 

Er wordt uitgegaan van een gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval (waaronder afval 
afkomstig van voorwerpen) 

Afvalwater van de reiniging van apparatuur geloosd naar standaard gemeentelijke 
rioolwaterzuiveringsinstallatie. Procesafval kan worden gerecycled of verbrand door de lokale overheid of een 
afvalverwerkingsbedrijf. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling 

Gebruik binnen 

6.2.3. Beheersing van milieublootstelling: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op 
voorwerp (buiten) - Zink (ERC 8f) 
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot biologische rioolwaterzuiveringsinstallatie 

Er wordt uitgegaan van een gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval (waaronder afval 
afkomstig van voorwerpen) 

Afvoer van afvalproduct of gebruikte houders in overeenstemming met lokale regelgeving. 

6.2.4. Beheersing van milieublootstelling: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op 
voorwerp (buiten) - Boor (ERC 8f) 
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot biologische rioolwaterzuiveringsinstallatie 

Er wordt uitgegaan van een gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval (waaronder afval 
afkomstig van voorwerpen) 

Afvoer van afvalproduct of gebruikte houders in overeenstemming met lokale regelgeving. 
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6.2.5. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in 
een gesloten proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 1) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

6.2.6. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in 
een gesloten proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 
(PROC 1) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

6.2.7. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in 
een gesloten, continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 2) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 
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Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op hoeveelheden < 1000 kg 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Gebruik in gesloten systemen; De overdracht gebeurt omheind en het ontvangende vaartuig wordt daarbij 
aangemeerd of vastgemaakt aan het bronvaartuig.; De omheining wordt niet geopend tijdens de activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hantering zonder gebruik van perslucht. 

6.2.8. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in 
een gesloten, continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 
(PROC 2) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Gebruik in gesloten systemen; De overdracht gebeurt omheind en het ontvangende vaartuig wordt daarbij 
aangemeerd of vastgemaakt aan het bronvaartuig.; De omheining wordt niet geopend tijdens de activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
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en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte > 3 m2 

6.2.9. Beheersing van blootstelling van werknemers: Fabricage of formuleren in de 
chemische industrie in een gesloten discontinu proces met occasionele gecontroleerde 
blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - poeder - watervrij 
zinkboraat (PROC 3) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op hoeveelheden < 1000 kg 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Gebruik in gesloten systemen; De overdracht gebeurt omheind en het ontvangende vaartuig wordt daarbij 
aangemeerd of vastgemaakt aan het bronvaartuig.; De omheining wordt niet geopend tijdens de activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hantering zonder gebruik van perslucht. 

6.2.10. Beheersing van blootstelling van werknemers: Fabricage of formuleren in de 
chemische industrie in een gesloten discontinu proces met occasionele gecontroleerde 
blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - vloeibare 
formulering - watervrij zinkboraat (PROC 3) 
Productkenmerken (voorwerp) 
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Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Gebruik in gesloten systemen; De overdracht gebeurt omheind en het ontvangende vaartuig wordt daarbij 
aangemeerd of vastgemaakt aan het bronvaartuig.; De omheining wordt niet geopend tijdens de activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte > 3 m2 

6.2.11. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - poeder - watervrij 
zinkboraat (PROC 8a) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 4 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van poeders < 100 kg/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
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om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
poeders storten in een grote zak met slechts een kleine opening). 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

6.2.12. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - 
watervrij zinkboraat (PROC 8a) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 1000 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

6.2.13. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - poeder - watervrij zinkboraat 
(PROC 8b) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 
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Dekt gebruik tot 4 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van poeders < 1000 kg/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

6.2.14. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - 
watervrij zinkboraat (PROC 8b) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 1000 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 
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Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op ondergedompelde lading. 

6.2.15. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - poeder - watervrij 
zinkboraat (PROC 9) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van poeders < 10 kg/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
poeders storten in een grote zak met slechts een kleine opening). 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

6.2.16. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - vloeibare formulering - 
watervrij zinkboraat (PROC 9) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 10 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 
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Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

6.2.17. Beheersing van blootstelling van werknemers: Met roller of kwast aanbrengen - 
poeder - watervrij zinkboraat (PROC 10) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 4 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Draag een ademapparaat dat de luchtverontreinigingen met minstens een factor van 10 vermindert (APF ≥ 10). 
Zie rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad voor verdere specificaties 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

6.2.18. Beheersing van blootstelling van werknemers: Met roller of kwast aanbrengen - 
vloeibare formulering - watervrij zinkboraat (PROC 10) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 
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Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

6.2.19. Beheersing van blootstelling van werknemers: Spuiten buiten industriële 
omgevingen - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 11) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 4 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Draag een ademapparaat dat de luchtverontreinigingen met minstens een factor van 20 vermindert (APF ≥ 20). 
Zie rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad voor verdere specificaties 

Chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) dragen, in combinatie met ‘basale’ 
werknemerstraining.; Indien verontreiniging van de huid zich naar verwachting uitbreidt naar andere delen van 
het lichaam, dan moeten deze lichaamsdelen ook worden beschermd met ondoordringbare kleding, zodanig dat 
een bescherming vergelijkbaar met die van de handen wordt geleverd.; Zie rubriek 8 van het 
veiligheidsinformatieblad voor verdere specificaties. 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op poederspuiten. 

Zorg ervoor dat de applicatierichting alleen horizontaal of neerwaarts is. 
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6.2.20. Beheersing van blootstelling van werknemers: Spuiten buiten industriële 
omgevingen - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat (PROC 11) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 4 u/dag 

Matige dosering (0,3 - 3 l/minuut) 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Draag een ademapparaat dat de luchtverontreinigingen met minstens een factor van 10 vermindert (APF ≥ 10). 
Zie rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad voor verdere specificaties 

Chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) dragen, in combinatie met ‘basale’ 
werknemerstraining.; Indien verontreiniging van de huid zich naar verwachting uitbreidt naar andere delen van 
het lichaam, dan moeten deze lichaamsdelen ook worden beschermd met ondoordringbare kleding, zodanig dat 
een bescherming vergelijkbaar met die van de handen wordt geleverd.; Zie rubriek 8 van het 
veiligheidsinformatieblad voor verdere specificaties. 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Spuiten zonder of met een laag gebruik van perslucht 

Zorg ervoor dat de applicatierichting alleen horizontaal of neerwaarts is. 

6.2.21. Beheersing van blootstelling van werknemers: Behandeling van voorwerpen door 
onderdompelen en overgieten - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 13) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 4 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Draag een ademapparaat dat de luchtverontreinigingen met minstens een factor van 10 vermindert (APF ≥ 10). 
Zie rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad voor verdere specificaties 



 

Zinkboraat  

Gegenereerd door Chesar 3.7 Blootstellingsscenario voor kennisgeving 186

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

6.2.22. Beheersing van blootstelling van werknemers: Behandeling van voorwerpen door 
onderdompelen en overgieten - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat (PROC 13) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte > 3 m2 

6.2.23. Beheersing van blootstelling van werknemers: Gebruik als laboratoriumreagens - 
poeder - watervrij zinkboraat (PROC 15) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders opgelost in een vloeistof of verwerkt in een vloeibare matrix 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op hoeveelheden < 100 g 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 
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Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op hantering met een lage mate van agitatie (bijv. handmatig mengen). 

6.2.24. Beheersing van blootstelling van werknemers: Gebruik als laboratoriumreagens - 
vloeibare formulering - watervrij zinkboraat (PROC 15) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte < 0,3 m2 

6.2.25. Beheersing van blootstelling van werknemers: Handmatige activiteiten - watervrij 
zinkboraat (PROC 19) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 26% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een gemiddelde tot hoge viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
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risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Chemisch bestendige handschoenen (getest volgens EN374) dragen, in combinatie met ‘basale’ 
werknemerstraining.; Indien verontreiniging van de huid zich naar verwachting uitbreidt naar andere delen van 
het lichaam, dan moeten deze lichaamsdelen ook worden beschermd met ondoordringbare kleding, zodanig dat 
een bescherming vergelijkbaar met die van de handen wordt geleverd.; Zie rubriek 8 van het 
veiligheidsinformatieblad voor verdere specificaties. 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

6.2.26. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in 
een gesloten proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - poeder - zinkboraathydraat (PROC 1) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

6.2.27. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in 
een gesloten proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - zinkboraathydraat 
(PROC 1) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 
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Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

6.2.28. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in 
een gesloten, continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - poeder - zinkboraathydraat (PROC 2) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op hoeveelheden < 1000 kg 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Gebruik in gesloten systemen; De overdracht gebeurt omheind en het ontvangende vaartuig wordt daarbij 
aangemeerd of vastgemaakt aan het bronvaartuig.; De omheining wordt niet geopend tijdens de activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hantering zonder gebruik van perslucht. 

6.2.29. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in 
een gesloten, continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - zinkboraathydraat 
(PROC 2) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 
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Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Gebruik in gesloten systemen; De overdracht gebeurt omheind en het ontvangende vaartuig wordt daarbij 
aangemeerd of vastgemaakt aan het bronvaartuig.; De omheining wordt niet geopend tijdens de activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte > 3 m2 

6.2.30. Beheersing van blootstelling van werknemers: Fabricage of formuleren in de 
chemische industrie in een gesloten discontinu proces met occasionele gecontroleerde 
blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - poeder - 
zinkboraathydraat (PROC 3) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op hoeveelheden < 1000 kg 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Gebruik in gesloten systemen; De overdracht gebeurt omheind en het ontvangende vaartuig wordt daarbij 
aangemeerd of vastgemaakt aan het bronvaartuig.; De omheining wordt niet geopend tijdens de activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 
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Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hantering zonder gebruik van perslucht. 

6.2.31. Beheersing van blootstelling van werknemers: Fabricage of formuleren in de 
chemische industrie in een gesloten discontinu proces met occasionele gecontroleerde 
blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - vloeibare 
formulering - zinkboraathydraat (PROC 3) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Gebruik in gesloten systemen; De overdracht gebeurt omheind en het ontvangende vaartuig wordt daarbij 
aangemeerd of vastgemaakt aan het bronvaartuig.; De omheining wordt niet geopend tijdens de activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte > 3 m2 

6.2.32. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - poeder - zinkboraathydraat 
(PROC 8a) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 4 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van poeders < 100 kg/min 
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Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
poeders storten in een grote zak met slechts een kleine opening). 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

6.2.33. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - 
zinkboraathydraat (PROC 8a) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 1000 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op laden met spatten. 
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6.2.34. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - poeder - zinkboraathydraat 
(PROC 8b) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 4 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van poeders < 1000 kg/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

6.2.35. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - 
zinkboraathydraat (PROC 8b) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 1000 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 
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Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op ondergedompelde lading. 

6.2.36. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - poeder - 
zinkboraathydraat (PROC 9) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van poeders < 10 kg/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
poeders storten in een grote zak met slechts een kleine opening). 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

6.2.37. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - vloeibare formulering - 
zinkboraathydraat (PROC 9) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 
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Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 10 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

6.2.38. Beheersing van blootstelling van werknemers: Met roller of kwast aanbrengen - 
poeder - zinkboraathydraat (PROC 10) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 4 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Draag een ademapparaat dat de luchtverontreinigingen met minstens een factor van 10 vermindert (APF ≥ 10). 
Zie rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad voor verdere specificaties 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

6.2.39. Beheersing van blootstelling van werknemers: Met roller of kwast aanbrengen - 
vloeibare formulering - zinkboraathydraat (PROC 10) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 



 

Zinkboraat  

Gegenereerd door Chesar 3.7 Blootstellingsscenario voor kennisgeving 196

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

6.2.40. Beheersing van blootstelling van werknemers: Spuiten buiten industriële 
omgevingen - poeder - zinkboraathydraat (PROC 11) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 4 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zorgen voor goede standaard van algemene ventilatie (niet minder dan 3 tot 5 luchtwisselingen per uur). 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Draag een ademapparaat dat de luchtverontreinigingen met minstens een factor van 20 vermindert (APF ≥ 20). 
Zie rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad voor verdere specificaties 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op poederspuiten. 

Zorg ervoor dat de applicatierichting alleen horizontaal of neerwaarts is. 
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6.2.41. Beheersing van blootstelling van werknemers: Spuiten buiten industriële 
omgevingen - vloeibare formulering - zinkboraathydraat (PROC 11) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 4 u/dag 

Matige dosering (0,3 - 3 l/minuut) 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Draag een ademapparaat dat de luchtverontreinigingen met minstens een factor van 10 vermindert (APF ≥ 10). 
Zie rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad voor verdere specificaties 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Spuiten zonder of met een laag gebruik van perslucht 

Zorg ervoor dat de applicatierichting alleen horizontaal of neerwaarts is. 

6.2.42. Beheersing van blootstelling van werknemers: Behandeling van voorwerpen door 
onderdompelen en overgieten - poeder - zinkboraathydraat (PROC 13) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 4 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Draag een ademapparaat dat de luchtverontreinigingen met minstens een factor van 10 vermindert (APF ≥ 10). 
Zie rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad voor verdere specificaties 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 
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6.2.43. Beheersing van blootstelling van werknemers: Behandeling van voorwerpen door 
onderdompelen en overgieten - vloeibare formulering - zinkboraathydraat (PROC 13) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte > 3 m2 

6.2.44. Beheersing van blootstelling van werknemers: Gebruik als laboratoriumreagens - 
poeder - zinkboraathydraat (PROC 15) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op hoeveelheden < 100 g 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 
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Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op hantering met een lage mate van agitatie (bijv. handmatig mengen). 

6.2.45. Beheersing van blootstelling van werknemers: Gebruik als laboratoriumreagens - 
vloeibare formulering - zinkboraathydraat (PROC 15) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte < 0,3 m2 

6.2.46. Beheersing van blootstelling van werknemers: Handmatige activiteiten - 
zinkboraathydraat (PROC 19) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 26% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een gemiddelde tot hoge viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 
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6.3. Schatting van blootstelling en verwijzing naar de bron 

6.3.1. Afgifte en blootstelling milieu: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op 
voorwerp (binnen) - Zink (ERC 8c) 
Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Water 0 kg/dag SPERC 

Lucht 0 kg/dag SPERC 

Bodem 0 kg/dag SPERC 

  

Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zoet water 2,76E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Sediment (zoet water) 30,24 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) 0,257 

Zeewater 4,36E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sediment (zeewater) 4,783 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) 0,085 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 0 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Landbouwkundige bodem 0,282 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Inademing (systemische effecten) 1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Oraal 9,28E-5 mg/kg lich.gew./dag (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - gecombineerde routes  < 0,01 

 6.3.2. Afgifte en blootstelling milieu: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op 
voorwerp (binnen) - Boor (ERC 8c) 
Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Water 0 kg/dag SPERC 

Lucht 0 kg/dag SPERC 

Bodem 0 kg/dag SPERC 

  

Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zoet water 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Zeewater 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 0 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Landbouwkundige bodem 3,22E-3 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Inademing (systemische effecten) 4,14E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Oraal 1,2E-4 mg/kg lich.gew./dag (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - gecombineerde routes  < 0,01 

6.3.3. Afgifte en blootstelling milieu: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op 
voorwerp (buiten) - Zink (ERC 8f) 
Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Water 9,62E-3 kg/dag ERC 

Lucht 0,029 kg/dag ERC 

Bodem 9,62E-4 kg/dag ERC 

  

Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zoet water 4,58E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,022 

Sediment (zoet water) 50,18 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) 0,426 
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Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zeewater 6,18E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,01 

Sediment (zeewater) 6,777 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) 0,12 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 4,81E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,048 

Landbouwkundige bodem 0,282 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Inademing (systemische effecten) 1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Oraal 9,33E-5 mg/kg lich.gew./dag (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - gecombineerde routes  < 0,01 

6.3.4. Afgifte en blootstelling milieu: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op 
voorwerp (buiten) - Boor (ERC 8f) 
Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Water 9,62E-3 kg/dag ERC 

Lucht 0,029 kg/dag ERC 

Bodem 9,62E-4 kg/dag ERC 

  

Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zoet water 3,47E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Zeewater 3,42E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 4,81E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Landbouwkundige bodem 3,24E-3 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Inademing (systemische effecten) 5,48E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Oraal 1,35E-4 mg/kg lich.gew./dag (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - gecombineerde routes  < 0,01 

6.3.5. Blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in een gesloten 
proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,024 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,087 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,02 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,025 

6.3.6. Blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in een gesloten 
proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat (PROC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,024 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,087 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,02 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,025 
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6.3.7. Blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in een gesloten, 
continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 2) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,822 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,023 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,14 

6.3.8. Blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in een gesloten, 
continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat (PROC 2) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,013 mg/m³ (ART) 0,019 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,822 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,023 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,028 

6.3.9. Blootstelling van werknemers: Fabricage of formuleren in de chemische industrie in 
een gesloten discontinu proces met occasionele gecontroleerde blootstelling of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 3) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,414 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,012 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,129 

6.3.10. Blootstelling van werknemers: Fabricage of formuleren in de chemische industrie 
in een gesloten discontinu proces met occasionele gecontroleerde blootstelling of processen 
met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 
(PROC 3) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,013 mg/m³ (ART) 0,019 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,414 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,012 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,017 

6.3.11. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 
8a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,232 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,405 
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6.3.12. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - watervrij 
zinkboraat (PROC 8a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,4 mg/m³ (ART) 0,161 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,4 mg/m³ (ART) 0,58 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,232 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,393 

6.3.13. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 8b) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,48 mg/m³ (ART) 0,194 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,48 mg/m³ (ART) 0,696 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,232 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,425 

6.3.14. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 
(PROC 8b) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,013 mg/m³ (ART) 0,019 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,232 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,237 

6.3.15. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine 
containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 
9) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,39 mg/m³ (ART) 0,157 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,39 mg/m³ (ART) 0,565 

Dermaal, systemisch, lange termijn 4,116 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,116 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,273 

6.3.16. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine 
containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - vloeibare formulering - watervrij 
zinkboraat (PROC 9) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,06 mg/m³ (ART) 0,024 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,06 mg/m³ (ART) 0,087 

Dermaal, systemisch, lange termijn 4,116 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,116 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,14 
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6.3.17. Blootstelling van werknemers: Met roller of kwast aanbrengen - poeder - watervrij 
zinkboraat (PROC 10) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,36 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,145 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,36 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,522 

Dermaal, systemisch, lange termijn 16,45 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,464 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,609 

6.3.18. Blootstelling van werknemers: Met roller of kwast aanbrengen - vloeibare 
formulering - watervrij zinkboraat (PROC 10) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,33 mg/m³ (ART) 0,133 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,33 mg/m³ (ART) 0,478 

Dermaal, systemisch, lange termijn 16,45 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,464 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,597 

6.3.19. Blootstelling van werknemers: Spuiten buiten industriële omgevingen - poeder - 
watervrij zinkboraat (PROC 11) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,55 mg/m³ (ART) 0,222 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,55 mg/m³ (ART) 0,797 

Dermaal, systemisch, lange termijn 6,428 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,181 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,403 

6.3.20. Blootstelling van werknemers: Spuiten buiten industriële omgevingen - vloeibare 
formulering - watervrij zinkboraat (PROC 11) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,2 mg/m³ (ART) 0,081 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,2 mg/m³ (ART) 0,29 

Dermaal, systemisch, lange termijn 6,428 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,181 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,262 

6.3.21. Blootstelling van werknemers: Behandeling van voorwerpen door onderdompelen 
en overgieten - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 13) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,18 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,073 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,18 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,261 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,232 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,304 

6.3.22. Blootstelling van werknemers: Behandeling van voorwerpen door onderdompelen 
en overgieten - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat (PROC 13) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 6,6E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 6,6E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,232 
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Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,234 

6.3.23. Blootstelling van werknemers: Gebruik als laboratoriumreagens - poeder - watervrij 
zinkboraat (PROC 15) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,27 mg/m³ (ART) 0,109 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,27 mg/m³ (ART) 0,391 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,204 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,115 

6.3.24. Blootstelling van werknemers: Gebruik als laboratoriumreagens - vloeibare 
formulering - watervrij zinkboraat (PROC 15) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,066 mg/m³ (ART) 0,027 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,066 mg/m³ (ART) 0,096 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,204 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,032 

6.3.25. Blootstelling van werknemers: Handmatige activiteiten - watervrij zinkboraat 
(PROC 19) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,32 mg/m³ (ART) 0,129 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,32 mg/m³ (ART) 0,464 

Dermaal, systemisch, lange termijn 14,14 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,399 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,528 

6.3.26. Blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in een gesloten 
proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - poeder - zinkboraathydraat (PROC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,02 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

6.3.27. Blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in een gesloten 
proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - zinkboraathydraat (PROC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,02 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 
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6.3.28. Blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in een gesloten, 
continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - poeder - zinkboraathydraat (PROC 2) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,822 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,045 

6.3.29. Blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in een gesloten, 
continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - zinkboraathydraat (PROC 2) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,013 mg/m³ (ART) 0,016 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,822 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

6.3.30. Blootstelling van werknemers: Fabricage of formuleren in de chemische industrie 
in een gesloten discontinu proces met occasionele gecontroleerde blootstelling of processen 
met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - poeder - zinkboraathydraat (PROC 3) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,414 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,044 

6.3.31. Blootstelling van werknemers: Fabricage of formuleren in de chemische industrie 
in een gesloten discontinu proces met occasionele gecontroleerde blootstelling of processen 
met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - zinkboraathydraat 
(PROC 3) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,013 mg/m³ (ART) 0,016 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,414 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

6.3.32. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - poeder - zinkboraathydraat (PROC 8a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,021 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,085 
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6.3.33. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - 
zinkboraathydraat (PROC 8a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,4 mg/m³ (ART) 0,059 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,4 mg/m³ (ART) 0,494 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,021 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,08 

6.3.34. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - poeder - zinkboraathydraat (PROC 8b) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,48 mg/m³ (ART) 0,071 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,48 mg/m³ (ART) 0,593 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,021 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,092 

6.3.35. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - zinkboraathydraat 
(PROC 8b) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,013 mg/m³ (ART) 0,016 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,021 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,023 

6.3.36. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine 
containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - poeder - zinkboraathydraat (PROC 
9) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,39 mg/m³ (ART) 0,057 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,39 mg/m³ (ART) 0,481 

Dermaal, systemisch, lange termijn 4,116 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,011 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,068 

6.3.37. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine 
containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - vloeibare formulering - 
zinkboraathydraat (PROC 9) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,06 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,06 mg/m³ (ART) 0,074 

Dermaal, systemisch, lange termijn 4,116 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,011 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,019 
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6.3.38. Blootstelling van werknemers: Met roller of kwast aanbrengen - poeder - 
zinkboraathydraat (PROC 10) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,36 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,053 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,36 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,444 

Dermaal, systemisch, lange termijn 16,45 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,043 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,096 

6.3.39. Blootstelling van werknemers: Met roller of kwast aanbrengen - vloeibare 
formulering - zinkboraathydraat (PROC 10) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,33 mg/m³ (ART) 0,049 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,33 mg/m³ (ART) 0,407 

Dermaal, systemisch, lange termijn 16,45 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,043 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,091 

6.3.40. Blootstelling van werknemers: Spuiten buiten industriële omgevingen - poeder - 
zinkboraathydraat (PROC 11) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,55 mg/m³ (ART) 0,081 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,55 mg/m³ (ART) 0,679 

Dermaal, systemisch, lange termijn 64,28 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,167 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,247 

6.3.41. Blootstelling van werknemers: Spuiten buiten industriële omgevingen - vloeibare 
formulering - zinkboraathydraat (PROC 11) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,2 mg/m³ (ART) 0,029 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,2 mg/m³ (ART) 0,247 

Dermaal, systemisch, lange termijn 64,28 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,167 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,196 

6.3.42. Blootstelling van werknemers: Behandeling van voorwerpen door onderdompelen 
en overgieten - poeder - zinkboraathydraat (PROC 13) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,18 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,026 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,18 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,222 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,021 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,048 

6.3.43. Blootstelling van werknemers: Behandeling van voorwerpen door onderdompelen 
en overgieten - vloeibare formulering - zinkboraathydraat (PROC 13) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 6,6E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 6,6E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,021 



 

Zinkboraat  

Gegenereerd door Chesar 3.7 Blootstellingsscenario voor kennisgeving 209

Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,022 

6.3.44. Blootstelling van werknemers: Gebruik als laboratoriumreagens - poeder - 
zinkboraathydraat (PROC 15) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,27 mg/m³ (ART) 0,04 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,27 mg/m³ (ART) 0,333 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,204 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,04 

6.3.45. Blootstelling van werknemers: Gebruik als laboratoriumreagens - vloeibare 
formulering - zinkboraathydraat (PROC 15) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,066 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,066 mg/m³ (ART) 0,081 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,204 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,01 

6.3.46. Blootstelling van werknemers: Handmatige activiteiten - zinkboraathydraat (PROC 
19) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,32 mg/m³ (ART) 0,047 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,32 mg/m³ (ART) 0,395 

Dermaal, systemisch, lange termijn 141,4 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,366 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,413 

6.4. Richtsnoer voor downstreamgebruiker om te beoordelen of hij 
binnen de door het ES gestelde grenzen werkt 
Richtsnoer:  
De gebruiksomstandigheden op locaties van downstreamgebruikers kunnen op enige wijze verschillen van die in 
het blootstellingsscenario. Verschillen tussen de beschrijving van de gebruiksomstandigheden in het 
blootstellingsscenario en uw eigen praktijk betekenen niet dat het gebruik niet gedekt is. Het risico kan nog altijd 
adequaat beheerst zijn. De wijze waarop u bepaalt of uw omstandigheden gelijkwaardig of lager zijn, wordt 
'omrekening' genoemd. Instructies voor omrekening worden hieronder gegeven.  

Menselijke gezondheid: De blootstelling van de werknemers via de huid wordt beoordeeld met behulp van TRA 
Workers 3.0 zoals geïmplementeerd in CHESAR v.3.7. De blootstelling van de werknemers door inademing voor 
de meeste PROC's wordt beoordeeld met behulp van ART v1.5. Alleen voor sommige PROC's wordt de 
blootstelling door inademing beoordeeld met behulp van TRA Workers 3.0 zoals geïmplementeerd in CHESAR. 
Daarbij werd er een onderscheid gemaakt tussen watervrij zinkboraat en zinkboraathydraat. 

Milieu: Emissies naar het milieu worden geschat met behulp van EUSES v.2.1.2, zoals geïmplementeerd in 
CHESAR v3.7. Voor milieumodellering wordt als slechtste geval aangenomen dat zinkboraat volledig in water 
oplost in Zn- en B-ionen die de toxiciteit veroorzaken. Hoewel watervrij zinkboraat 35,19% Zn en 17,45% B 
bevat (in geval van gehydrateerde vormen zullen die concentraties lager zijn), worden de emissies naar het milieu 
geschat door een gelijke hoeveelheid Zn en B aan te nemen. De emissies zijn geschat op basis van SPERC CEPE 
SPERC 8c.3a.v2 ERC 8c, terwijl voor ERC 8f de standaardemissiefactoren zoals gegeven in Guidance R.16 van 
ECHA toegepast worden. 
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Omrekeningsinstrument:  
Gelieve voor omrekening de hierboven aangegeven openbaar beschikbare modelleerinstrumenten te gebruiken. 
 
Omrekeningsinstructies:  
Omrekening kan gebruikt worden om te controleren of uw omstandigheden 'gelijkwaardig' zijn aan de 
omstandigheden die in het blootstellingsscenario gedefinieerd zijn. Als uw gebruiksomstandigheden enigszins 
verschillen van die in het respectievelijke blootstellingsscenario, zou u kunnen aantonen dat onder uw 
gebruiksomstandigheden de blootstellingsniveaus gelijkwaardig zijn aan of lager zijn dan onder de beschreven 
omstandigheden. Het zou mogelijk kunnen zijn om dit aan te tonen door een variatie in een bepaalde 
omstandigheid te compenseren met een variatie in andere omstandigheden.  
 
Omrekenbare parameters:  
Hierna worden de voornaamste voor omrekening te gebruiken determinanten gegeven die waarschijnlijk variëren 
in de werkelijke gebruikssituatie.  

- Werknemers:  
TRA Workers 3.0: Duur van activiteit, Percentage stof in mengsel/voorwerp, Algemene ventilatie, 
Plaatselijk afzuigsysteem, Bedrijfstemperatuur, PBM.  
 
ART v1.5: Duur van de activiteit, Percentage stof in mengsel/voorwerp, Algemene ventilatie, Plaatselijk 
afzuigsysteem, Bedrijfstemperatuur, Grootte werkruimte, Hoeveelheid product in de beweging en 
agitatie van poeders, Overdrachtssnelheid, Valhoogte, Type overdrachtsbelasting, Type toepassing van 
vallende vloeibare producten, Open oppervlakte, Type spuitapplicaties, Spuitrichting, Techniek voor het 
spuiten van vloeistof op oppervlakken, Dosering, Niveau van verontreiniging, Mate van agitatie in de 
beweging en agitatie van poeders, RPE.  
Opmerking: ART voorspelt luchtconcentraties in de persoonlijke ademhalingszone van een werknemer 
buiten enige ademhalingsbeschermingsmiddel (RPE). Daarom moet het gebruik van RPE apart worden 
overwogen.  
 
Opmerking over RMM's: Doeltreffendheid is de kerninformatie wat betreft risicobeheersmaatregelen. U 
kunt zeker zijn dat uw risicobeheersmaatregelen gedekt zijn als de doeltreffendheid ervan gelijk is aan 
of hoger is dan wat er in het blootstellingsscenario gespecificeerd wordt.  
 

- Milieu:  
Emissiefactoren.  

 
Meer informatie over omrekening wordt gegeven in het Guidance for downstream users v2.1 (oktober 2014) van 
ECHA en in de Practical Guide 13 (juni 2012) van ECHA.  
 
Grenzen van omrekening:  
RCR's die niet overschreden mogen worden, staan in rubriek 6.3 beschreven. 
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7. ES 7: Wijdverbreid gebruik door professionele 
werknemers; Polymeerpreparaten en polymeerverbindingen 
(PC 32); Overige (SU 0) 

7.1. Gebruiksdescriptoren 
Naam blootstellingsscenario: Beroepsmatig gebruik van zinkboraat in polymeren 
Productcategorie: Polymeerpreparaten en polymeerverbindingen (PC 32) 
Gebruikssector: Overige (SU 0) 

Milieu  

1: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op voorwerp (binnen) - Zink ERC 8c 

2: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op voorwerp (binnen) - Boor ERC 8c 

3: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op voorwerp (buiten) - Zink ERC 8f 

4: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op voorwerp (buiten) - Boor ERC 8f 

Werknemers  

5: Chemische productie of raffinage in een gesloten proces, waarbij blootstelling niet 
waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - poeder - 
watervrij zinkboraat 

PROC 1 

6: Chemische productie of raffinage in een gesloten proces, waarbij blootstelling niet 
waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - vloeibare 
formulering - watervrij zinkboraat 

PROC 1 

7: Chemische productie of raffinage in een gesloten, continu proces met incidentele 
beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - 
poeder - watervrij zinkboraat 

PROC 2 

8: Chemische productie of raffinage in een gesloten, continu proces met incidentele 
beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - 
vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 

PROC 2 

9: Kalanderbewerkingen - poeder - watervrij zinkboraat PROC 6 

10: Kalanderbewerkingen - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat PROC 6 

11: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in niet-
gespecialiseerde voorzieningen - poeder - watervrij zinkboraat 

PROC 8a 

12: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in niet-
gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 

PROC 8a 

13: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde 
voorzieningen - poeder - watervrij zinkboraat 

PROC 8b 

14: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde 
voorzieningen - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 

PROC 8b 

15: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde 
vullijn, inclusief wegen) - poeder - watervrij zinkboraat 

PROC 9 

16: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde 
vullijn, inclusief wegen) - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 

PROC 9 

17: Gebruik als laboratoriumreagens - poeder - watervrij zinkboraat PROC 15 

18: Gebruik als laboratoriumreagens - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat PROC 15 

19: Chemische productie of raffinage in een gesloten proces, waarbij blootstelling niet 
waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - poeder - 
zinkboraathydraat 

PROC 1 

20: Chemische productie of raffinage in een gesloten proces, waarbij blootstelling niet 
waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - vloeibare 
formulering - zinkboraathydraat 

PROC 1 
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21: Chemische productie of raffinage in een gesloten, continu proces met incidentele 
beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - 
poeder - zinkboraathydraat 

PROC 2 

22: Chemische productie of raffinage in een gesloten, continu proces met incidentele 
beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare beperkingsomstandigheden - 
vloeibare formulering - zinkboraathydraat 

PROC 2 

23: Kalanderbewerkingen - poeder - zinkboraathydraat PROC 6 

24: Kalanderbewerkingen - vloeibare formulering - zinkboraathydraat PROC 6 

25: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in niet-
gespecialiseerde voorzieningen - poeder - zinkboraathydraat 

PROC 8a 

26: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in niet-
gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - zinkboraathydraat 

PROC 8a 

27: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde 
voorzieningen - poeder - zinkboraathydraat 

PROC 8b 

28: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde 
voorzieningen - vloeibare formulering - zinkboraathydraat 

PROC 8b 

29: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde 
vullijn, inclusief wegen) - poeder - zinkboraathydraat 

PROC 9 

30: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine containers (gespecialiseerde 
vullijn, inclusief wegen) - vloeibare formulering - zinkboraathydraat 

PROC 9 

31: Gebruik als laboratoriumreagens - poeder - zinkboraathydraat PROC 15 

32: Gebruik als laboratoriumreagens - vloeibare formulering - zinkboraathydraat PROC 15 

Blootstellingscenario('s) voor verdere levensduur  

ES 10: Levensduur (beroepsmatig werknemer); Diverse voorwerpen (AC 2, AC 4, AC 7, 
AC 8, AC 11, AC 13) 

 

ES 11: Levensduur (consumenten); Diverse voorwerpen (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, AC 
11, AC 13) 

 

7.2. Gebruiksomstandigheden die van invloed zijn op blootstelling 

7.2.1. Beheersing van milieublootstelling: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op 
voorwerp (binnen) - Zink (ERC 8c) 
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot biologische rioolwaterzuiveringsinstallatie 

Er wordt uitgegaan van een gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval (waaronder afval 
afkomstig van voorwerpen) 

Afvoer van afvalproduct of gebruikte houders in overeenstemming met lokale regelgeving. 

7.2.2. Beheersing van milieublootstelling: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op 
voorwerp (binnen) - Boor (ERC 8c) 
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot biologische rioolwaterzuiveringsinstallatie 

Er wordt uitgegaan van een gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval (waaronder afval 
afkomstig van voorwerpen) 

Afvoer van afvalproduct of gebruikte houders in overeenstemming met lokale regelgeving. 

7.2.3. Beheersing van milieublootstelling: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op 
voorwerp (buiten) - Zink (ERC 8f) 
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot biologische rioolwaterzuiveringsinstallatie 

Er wordt uitgegaan van een gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie. 
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Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval (waaronder afval 
afkomstig van voorwerpen) 

Afvoer van afvalproduct of gebruikte houders in overeenstemming met lokale regelgeving. 

7.2.4. Beheersing van milieublootstelling: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op 
voorwerp (buiten) - Boor (ERC 8f) 
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot biologische rioolwaterzuiveringsinstallatie 

Er wordt uitgegaan van een gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval (waaronder afval 
afkomstig van voorwerpen) 

Afvoer van afvalproduct of gebruikte houders in overeenstemming met lokale regelgeving. 

7.2.5. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in 
een gesloten proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 1) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

7.2.6. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in 
een gesloten proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 
(PROC 1) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 
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Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

7.2.7. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in 
een gesloten, continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 2) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op hoeveelheden < 1000 kg 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Gebruik in gesloten systemen; De overdracht gebeurt omheind en het ontvangende vaartuig wordt daarbij 
aangemeerd of vastgemaakt aan het bronvaartuig.; De omheining wordt niet geopend tijdens de activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hantering zonder gebruik van perslucht. 

7.2.8. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in 
een gesloten, continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 
(PROC 2) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 
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Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Gebruik in gesloten systemen; De overdracht gebeurt omheind en het ontvangende vaartuig wordt daarbij 
aangemeerd of vastgemaakt aan het bronvaartuig.; De omheining wordt niet geopend tijdens de activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte > 3 m2 

7.2.9. Beheersing van blootstelling van werknemers: Kalanderbewerkingen - poeder - 
watervrij zinkboraat (PROC 6) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op het comprimeren van poeders < 10 kg/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 150 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 
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Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
ingeperkt zeven van grote zakken met slechts een kleine opening). 

7.2.10. Beheersing van blootstelling van werknemers: Kalanderbewerkingen - vloeibare 
formulering - watervrij zinkboraat (PROC 6) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 150 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

7.2.11. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - poeder - watervrij 
zinkboraat (PROC 8a) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 4 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van poeders < 100 kg/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
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methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
poeders storten in een grote zak met slechts een kleine opening). 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

7.2.12. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - 
watervrij zinkboraat (PROC 8a) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 1000 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

7.2.13. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - poeder - watervrij zinkboraat 
(PROC 8b) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 
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Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 4 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van poeders < 1000 kg/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

7.2.14. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - 
watervrij zinkboraat (PROC 8b) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 1000 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 
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Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op ondergedompelde lading. 

7.2.15. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - poeder - watervrij 
zinkboraat (PROC 9) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van poeders < 10 kg/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
poeders storten in een grote zak met slechts een kleine opening). 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

7.2.16. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - vloeibare formulering - 
watervrij zinkboraat (PROC 9) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 10 l/min 
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Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

7.2.17. Beheersing van blootstelling van werknemers: Gebruik als laboratoriumreagens - 
poeder - watervrij zinkboraat (PROC 15) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders opgelost in een vloeistof of verwerkt in een vloeibare matrix 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op hoeveelheden < 100 g 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op hantering met een lage mate van agitatie (bijv. handmatig mengen). 

7.2.18. Beheersing van blootstelling van werknemers: Gebruik als laboratoriumreagens - 
vloeibare formulering - watervrij zinkboraat (PROC 15) 
Productkenmerken (voorwerp) 



 

Zinkboraat  

Gegenereerd door Chesar 3.7 Blootstellingsscenario voor kennisgeving 221

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte < 0,3 m2 

7.2.19. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in 
een gesloten proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - poeder - zinkboraathydraat (PROC 1) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

7.2.20. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in 
een gesloten proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - zinkboraathydraat 
(PROC 1) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 
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Vloeistof 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

7.2.21. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in 
een gesloten, continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - poeder - zinkboraathydraat (PROC 2) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op hoeveelheden < 1000 kg 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Gebruik in gesloten systemen; De overdracht gebeurt omheind en het ontvangende vaartuig wordt daarbij 
aangemeerd of vastgemaakt aan het bronvaartuig.; De omheining wordt niet geopend tijdens de activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hantering zonder gebruik van perslucht. 
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7.2.22. Beheersing van blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in 
een gesloten, continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met 
vergelijkbare beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - zinkboraathydraat 
(PROC 2) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Gebruik in gesloten systemen; De overdracht gebeurt omheind en het ontvangende vaartuig wordt daarbij 
aangemeerd of vastgemaakt aan het bronvaartuig.; De omheining wordt niet geopend tijdens de activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte > 3 m2 

7.2.23. Beheersing van blootstelling van werknemers: Kalanderbewerkingen - poeder - 
zinkboraathydraat (PROC 6) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op het comprimeren van poeders < 10 kg/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
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en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 150 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
ingeperkt zeven van grote zakken met slechts een kleine opening). 

7.2.24. Beheersing van blootstelling van werknemers: Kalanderbewerkingen - vloeibare 
formulering - zinkboraathydraat (PROC 6) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 150 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

7.2.25. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - poeder - zinkboraathydraat 
(PROC 8a) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 4 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van poeders < 100 kg/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 
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Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
poeders storten in een grote zak met slechts een kleine opening). 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

7.2.26. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - 
zinkboraathydraat (PROC 8a) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 1000 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

7.2.27. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - poeder - zinkboraathydraat 
(PROC 8b) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 
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Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 4 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van poeders < 1000 kg/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

7.2.28. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
(vullen/leeg laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - 
zinkboraathydraat (PROC 8b) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 1000 l/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Proces afgedekt met los deksel of afdekking, niet luchtdicht.; De omheining wordt niet geopend tijdens de 
activiteit. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
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om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat de afstand tussen de emissiebron en de werknemer minstens 1 m is. 

Heeft betrekking op ondergedompelde lading. 

7.2.29. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - poeder - 
zinkboraathydraat (PROC 9) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van poeders < 10 kg/min 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Zorg ervoor dat bij de hantering het contact tussen product en aangrenzende lucht wordt verminderd (bijv. 
poeders storten in een grote zak met slechts een kleine opening). 

Heeft betrekking op hoogte tijdens verplaatsing < 0,5 m. 

7.2.30. Beheersing van blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel 
naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - vloeibare formulering - 
zinkboraathydraat (PROC 9) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 

Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op de overdracht van vloeistof < 10 l/min 
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Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op laden met spatten. 

7.2.31. Beheersing van blootstelling van werknemers: Gebruik als laboratoriumreagens - 
poeder - zinkboraathydraat (PROC 15) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vast; Hoge stoffigheid: Door het product in droge vorm te hanteren ontstaat er een stofwolk die enige tijd goed 
zichtbaar is. Bijvoorbeeld talkpoeder. 

Poeders, korrels of gepelletiseerd materiaal 

Heeft betrekking op het gebruik van fijnstofmaterialen. 

Heeft betrekking op droog product met een vochtgehalte van < 5%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op hoeveelheden < 100 g 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op hantering met een lage mate van agitatie (bijv. handmatig mengen). 

7.2.32. Beheersing van blootstelling van werknemers: Gebruik als laboratoriumreagens - 
vloeibare formulering - zinkboraathydraat (PROC 15) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Vloeistof 
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Heeft betrekking op vloeistoffen met een lage tot gemiddelde viscositeit. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Er worden effectieve bedrijfspraktijken toegepast (bijv. dagelijkse schoonmaak met behulp van geschikte 
methoden, preventief onderhoud van machines, gebruik van beschermende kleding die gemorst product afstoot 
en persoonlijke risico’s van stofwolk vermindert). 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Heeft betrekking op ruimtevolume ≥ 100 m3 

Heeft betrekking op open baden of reservoirs met een oppervlakte < 0,3 m2 

7.3. Schatting van blootstelling en verwijzing naar de bron 

7.3.1. Afgifte en blootstelling milieu: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op 
voorwerp (binnen) - Zink (ERC 8c) 
Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Water 9,62E-3 kg/dag Geschatte emissiefactor 

Lucht 0,029 kg/dag ERC 

Bodem 0 kg/dag ERC 

  

Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zoet water 4,58E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,022 

Sediment (zoet water) 50,18 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) 0,426 

Zeewater 6,18E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,01 

Sediment (zeewater) 6,777 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) 0,12 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 4,81E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,048 

Landbouwkundige bodem 0,282 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Inademing (systemische effecten) 1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Oraal 9,33E-5 mg/kg lich.gew./dag (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - gecombineerde routes  < 0,01 

7.3.2. Afgifte en blootstelling milieu: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op 
voorwerp (binnen) - Boor (ERC 8c) 
Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Water 9,62E-3 kg/dag Geschatte emissiefactor 

Lucht 0,029 kg/dag ERC 

Bodem 0 kg/dag ERC 

  

Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zoet water 3,47E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 
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Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zeewater 3,42E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 4,81E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Landbouwkundige bodem 3,24E-3 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Inademing (systemische effecten) 5,48E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Oraal 1,35E-4 mg/kg lich.gew./dag (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - gecombineerde routes  < 0,01 

7.3.3. Afgifte en blootstelling milieu: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op 
voorwerp (buiten) - Zink (ERC 8f) 
Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Water 9,62E-3 kg/dag ERC 

Lucht 0,029 kg/dag ERC 

Bodem 9,62E-4 kg/dag ERC 

  

Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zoet water 4,58E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,022 

Sediment (zoet water) 50,18 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) 0,426 

Zeewater 6,18E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,01 

Sediment (zeewater) 6,777 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) 0,12 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 4,81E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,048 

Landbouwkundige bodem 0,282 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Inademing (systemische effecten) 1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Oraal 9,33E-5 mg/kg lich.gew./dag (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - gecombineerde routes  < 0,01 

7.3.4. Afgifte en blootstelling milieu: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op 
voorwerp (buiten) - Boor (ERC 8f) 
Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Water 9,62E-3 kg/dag ERC 

Lucht 0,029 kg/dag ERC 

Bodem 9,62E-4 kg/dag ERC 

  

Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zoet water 3,47E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Zeewater 3,42E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 4,81E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Landbouwkundige bodem 3,24E-3 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Inademing (systemische effecten) 5,48E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Oraal 1,35E-4 mg/kg lich.gew./dag (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - gecombineerde routes  < 0,01 
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7.3.5. Blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in een gesloten 
proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,024 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,087 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,02 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,025 

7.3.6. Blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in een gesloten 
proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat (PROC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,024 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,087 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,02 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,025 

7.3.7. Blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in een gesloten, 
continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 2) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,822 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,023 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,14 

7.3.8. Blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in een gesloten, 
continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat (PROC 2) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,013 mg/m³ (ART) 0,019 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,822 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,023 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,028 

7.3.9. Blootstelling van werknemers: Kalanderbewerkingen - poeder - watervrij zinkboraat 
(PROC 6) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermaal, systemisch, lange termijn 16,45 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,464 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,581 



 

Zinkboraat  

Gegenereerd door Chesar 3.7 Blootstellingsscenario voor kennisgeving 232

7.3.10. Blootstelling van werknemers: Kalanderbewerkingen - vloeibare formulering - 
watervrij zinkboraat (PROC 6) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermaal, systemisch, lange termijn 16,45 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,464 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,641 

7.3.11. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 
8a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,232 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,405 

7.3.12. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - watervrij 
zinkboraat (PROC 8a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,4 mg/m³ (ART) 0,161 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,4 mg/m³ (ART) 0,58 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,232 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,393 

7.3.13. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 8b) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,48 mg/m³ (ART) 0,194 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,48 mg/m³ (ART) 0,696 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,232 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,425 

7.3.14. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - watervrij zinkboraat 
(PROC 8b) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,013 mg/m³ (ART) 0,019 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,232 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,237 
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7.3.15. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine 
containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - poeder - watervrij zinkboraat (PROC 
9) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,39 mg/m³ (ART) 0,157 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,39 mg/m³ (ART) 0,565 

Dermaal, systemisch, lange termijn 4,116 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,116 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,273 

7.3.16. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine 
containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - vloeibare formulering - watervrij 
zinkboraat (PROC 9) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,06 mg/m³ (ART) 0,024 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,06 mg/m³ (ART) 0,087 

Dermaal, systemisch, lange termijn 4,116 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,116 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,14 

7.3.17. Blootstelling van werknemers: Gebruik als laboratoriumreagens - poeder - watervrij 
zinkboraat (PROC 15) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,27 mg/m³ (ART) 0,109 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,27 mg/m³ (ART) 0,391 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,204 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,115 

7.3.18. Blootstelling van werknemers: Gebruik als laboratoriumreagens - vloeibare 
formulering - watervrij zinkboraat (PROC 15) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,066 mg/m³ (ART) 0,027 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,066 mg/m³ (ART) 0,096 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,204 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,032 

7.3.19. Blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in een gesloten 
proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - poeder - zinkboraathydraat (PROC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,02 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 
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7.3.20. Blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in een gesloten 
proces, waarbij blootstelling niet waarschijnlijk is of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - zinkboraathydraat (PROC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,02 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

7.3.21. Blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in een gesloten, 
continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - poeder - zinkboraathydraat (PROC 2) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,822 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,045 

7.3.22. Blootstelling van werknemers: Chemische productie of raffinage in een gesloten, 
continu proces met incidentele beheerste blootstelling of processen met vergelijkbare 
beperkingsomstandigheden - vloeibare formulering - zinkboraathydraat (PROC 2) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,013 mg/m³ (ART) 0,016 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,822 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

7.3.23. Blootstelling van werknemers: Kalanderbewerkingen - poeder - zinkboraathydraat 
(PROC 6) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Dermaal, systemisch, lange termijn 16,45 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,043 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,085 

7.3.24. Blootstelling van werknemers: Kalanderbewerkingen - vloeibare formulering - 
zinkboraathydraat (PROC 6) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermaal, systemisch, lange termijn 16,45 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,043 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,107 

7.3.25. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - poeder - zinkboraathydraat (PROC 8a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 
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Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,021 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,085 

7.3.26. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in niet-gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - 
zinkboraathydraat (PROC 8a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,4 mg/m³ (ART) 0,059 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,4 mg/m³ (ART) 0,494 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,021 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,08 

7.3.27. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - poeder - zinkboraathydraat (PROC 8b) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,48 mg/m³ (ART) 0,071 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,48 mg/m³ (ART) 0,593 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,021 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,092 

7.3.28. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel (vullen/leeg 
laten lopen) in gespecialiseerde voorzieningen - vloeibare formulering - zinkboraathydraat 
(PROC 8b) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,013 mg/m³ (ART) 0,016 

Dermaal, systemisch, lange termijn 8,226 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,021 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,023 

7.3.29. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine 
containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - poeder - zinkboraathydraat (PROC 
9) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,39 mg/m³ (ART) 0,057 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,39 mg/m³ (ART) 0,481 

Dermaal, systemisch, lange termijn 4,116 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,011 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,068 

7.3.30. Blootstelling van werknemers: Overbrengen van een stof of mengsel naar kleine 
containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) - vloeibare formulering - 
zinkboraathydraat (PROC 9) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,06 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,06 mg/m³ (ART) 0,074 

Dermaal, systemisch, lange termijn 4,116 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,011 
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Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,019 

7.3.31. Blootstelling van werknemers: Gebruik als laboratoriumreagens - poeder - 
zinkboraathydraat (PROC 15) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,27 mg/m³ (ART) 0,04 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,27 mg/m³ (ART) 0,333 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,204 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,04 

7.3.32. Blootstelling van werknemers: Gebruik als laboratoriumreagens - vloeibare 
formulering - zinkboraathydraat (PROC 15) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0,066 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0,066 mg/m³ (ART) 0,081 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,204 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,01 

7.4. Richtsnoer voor downstreamgebruiker om te beoordelen of hij 
binnen de door het ES gestelde grenzen werkt 
Richtsnoer:  
De gebruiksomstandigheden op locaties van downstreamgebruikers kunnen op enige wijze verschillen van die in 
het blootstellingsscenario. Verschillen tussen de beschrijving van de gebruiksomstandigheden in het 
blootstellingsscenario en uw eigen praktijk betekenen niet dat het gebruik niet gedekt is. Het risico kan nog altijd 
adequaat beheerst zijn. De wijze waarop u bepaalt of uw omstandigheden gelijkwaardig of lager zijn, wordt 
'omrekening' genoemd. Instructies voor omrekening worden hieronder gegeven.  

Menselijke gezondheid: De blootstelling van de werknemers via de huid wordt beoordeeld met behulp van TRA 
Workers 3.0 zoals geïmplementeerd in CHESAR v.3.7. De blootstelling van de werknemers door inademing voor 
de meeste PROC's wordt beoordeeld met behulp van ART v1.5. Alleen voor sommige PROC's wordt de 
blootstelling door inademing beoordeeld met behulp van TRA Workers 3.0 zoals geïmplementeerd in CHESAR. 
Daarbij werd er een onderscheid gemaakt tussen watervrij zinkboraat en zinkboraathydraat. 

Milieu: Emissies naar het milieu worden geschat met behulp van EUSES v.2.1.2, zoals geïmplementeerd in 
CHESAR v3.7. Voor milieumodellering wordt als slechtste geval aangenomen dat zinkboraat volledig in water 
oplost in Zn- en B-ionen die de toxiciteit veroorzaken. Hoewel watervrij zinkboraat 35,19% Zn en 17,45% B 
bevat (in geval van gehydrateerde vormen zullen die concentraties lager zijn), worden de emissies naar het milieu 
geschat door een gelijke hoeveelheid Zn en B aan te nemen. De emissies naar lucht en bodem zijn geschat op 
basis van de standaard emissiefactoren voor ERC 8c. De emissiefactor voor de emissie aan water is aangepast tot 
5% op basis van ECHA Guidance R.16, aangezien de stof niet wordt opgelost/gedispergeerd in een teveel aan 
water. Voor ERC 8f worden de standaard emissiefactoren zoals gegeven door ECHA Guidance R.16 toegepast. 
 
Omrekeningsinstrument:  
Gelieve voor omrekening de hierboven aangegeven openbaar beschikbare modelleerinstrumenten te gebruiken. 
 
Omrekeningsinstructies:  
Omrekening kan gebruikt worden om te controleren of uw omstandigheden 'gelijkwaardig' zijn aan de 
omstandigheden die in het blootstellingsscenario gedefinieerd zijn. Als uw gebruiksomstandigheden enigszins 
verschillen van die in het respectievelijke blootstellingsscenario, zou u kunnen aantonen dat onder uw 
gebruiksomstandigheden de blootstellingsniveaus gelijkwaardig zijn aan of lager zijn dan onder de beschreven 
omstandigheden. Het zou mogelijk kunnen zijn om dit aan te tonen door een variatie in een bepaalde 
omstandigheid te compenseren met een variatie in andere omstandigheden.  
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Omrekenbare parameters: 
Hierna worden de voornaamste voor omrekening te gebruiken determinanten gegeven die waarschijnlijk variëren 
in de werkelijke gebruikssituatie.  

- Werknemers:  
TRA Workers 3.0: Duur van activiteit, Percentage stof in mengsel/voorwerp, Algemene ventilatie, 
Plaatselijk afzuigsysteem, Bedrijfstemperatuur, PBM.  
 
ART v1.5: Duur van de activiteit, Percentage stof in mengsel/voorwerp, Algemene ventilatie, Plaatselijk 
afzuigsysteem, Bedrijfstemperatuur, Grootte werkruimte, Overdrachtssnelheid, Type 
overdrachtsbelasting, Type toepassing van vallende vloeibare producten, Valhoogte, Mate van agitatie 
in de beweging en agitatie van poeders, Open oppervlakte, Niveau van verontreiniging, RPE.  
Opmerking: ART voorspelt luchtconcentraties in de persoonlijke ademhalingszone van een werknemer 
buiten enige ademhalingsbeschermingsmiddel (RPE). Daarom moet het gebruik van RPE apart worden 
overwogen.  
 
Opmerking over RMM's: Doeltreffendheid is de kerninformatie wat betreft risicobeheersmaatregelen. U 
kunt zeker zijn dat uw risicobeheersmaatregelen gedekt zijn als de doeltreffendheid ervan gelijk is aan 
of hoger is dan wat er in het blootstellingsscenario gespecificeerd wordt.  
 

- Milieu:  
Emissiefactoren.  

 
Meer informatie over omrekening wordt gegeven in het Guidance for downstream users v2.1 (oktober 2014) van 
ECHA en in de Practical Guide 13 (juni 2012) van ECHA.  
 
Grenzen van omrekening:  
RCR's die niet overschreden mogen worden, staan in rubriek 7.3 beschreven. 
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8. ES 8: Gebruik door consumenten; Smeermiddelen, vetten, 
lossingsmiddelen (PC 24) 

8.1. Gebruiksdescriptoren 
Naam blootstellingsscenario: Consumentengebruik van smeermiddelen die zinkboraat bevatten in auto's (ATIEL-
ATC-gebruiksgroep B(c)) 
Productcategorie: Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen (PC 24) 

Milieu  

1: Wijdverbreid gebruik van functionele vloeistof (binnen/buiten) - Zink ERC 9b, ERC 9a 

2: Wijdverbreid gebruik van functionele vloeistof (binnen/buiten) - Boor ERC 9b, ERC 9a 

Consument  

3: Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen - watervrij zinkboraat PC 24 

4: Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen - zinkboraathydraat PC 24 

8.2. Gebruiksomstandigheden die van invloed zijn op blootstelling 

8.2.1. Beheersing van milieublootstelling: Wijdverbreid gebruik van functionele vloeistof 
(binnen/buiten) - Zink (ERC 9b, ERC 9a) 
Gebruikte hoeveelheid, frequentie en duur van gebruik (of van levensduur) 

Dagelijkse hoeveelheid per locatie = ton/dag 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling 

Er wordt uitgegaan van een gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Gebruik binnen of buiten 

8.2.2. Beheersing van milieublootstelling: Wijdverbreid gebruik van functionele vloeistof 
(binnen/buiten) - Boor (ERC 9b, ERC 9a) 
Gebruikte hoeveelheid, frequentie en duur van gebruik (of van levensduur) 

Dagelijkse hoeveelheid per locatie = ton/dag 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling 

Er wordt uitgegaan van een gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Gebruik binnen of buiten 

8.2.3. Beheersing van blootstelling van consument: Smeermiddelen, vetten, 
lossingsmiddelen - watervrij zinkboraat (PC 24) 

[ECETOC TRA: Vloeistoffen] 

Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 0,29% 

Blootstelling via de mond wordt niet als relevant beschouwd. 

Niet sproeien 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Voor elk voorval van gebruik heeft dit betrekking op hoeveelheden tot 5E3 g/keer 

Blootstellingsduur = 4 uur/keer 

Heeft betrekking op gebruik tot 1 keer per dag 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van consumenten 

Aangenomen wordt dat mogelijk huidcontact beperkt is tot handen. 
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8.2.4. Beheersing van blootstelling van consument: Smeermiddelen, vetten, 
lossingsmiddelen - zinkboraathydraat (PC 24) 

[ECETOC TRA: Vloeistoffen] 

Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 0,29% 

Blootstelling via de mond wordt niet als relevant beschouwd. 

Niet sproeien 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Voor elk voorval van gebruik heeft dit betrekking op hoeveelheden tot 5E3 g/keer 

Blootstellingsduur = 4 uur/keer 

Heeft betrekking op gebruik tot 1 keer per dag 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van consumenten 

Aangenomen wordt dat mogelijk huidcontact beperkt is tot handen. 

8.3. Schatting van blootstelling en verwijzing naar de bron 

8.3.1. Afgifte en blootstelling milieu: Wijdverbreid gebruik van functionele vloeistof 
(binnen/buiten) - Zink (ERC 9b) 
Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Water 6,85E-5 kg/dag SPERC 

Lucht 3,43E-4 kg/dag SPERC 

Bodem 6,85E-5 kg/dag SPERC 

  

Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zoet water 2,77E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Sediment (zoet water) 30,39 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) 0,258 

Zeewater 4,38E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sediment (zeewater) 4,797 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) 0,085 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 3,42E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Landbouwkundige bodem 0,282 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Inademing (systemische effecten) 1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Oraal 9,28E-5 mg/kg lich.gew./dag (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - gecombineerde routes  < 0,01 

8.3.2. Afgifte en blootstelling milieu: Wijdverbreid gebruik van functionele vloeistof 
(binnen/buiten) - Boor (ERC 9b) 
Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Water 6,85E-5 kg/dag SPERC 

Lucht 3,43E-4 kg/dag SPERC 

Bodem 6,85E-5 kg/dag SPERC 

  

Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zoet water 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Zeewater 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 3,42E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 
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Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Landbouwkundige bodem 3,22E-3 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Inademing (systemische effecten) 4,14E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Oraal 1,21E-4 mg/kg lich.gew./dag (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - gecombineerde routes  < 0,01 

8.3.3. Blootstelling van consumenten: Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen - watervrij 
zinkboraat (PC 24) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,414 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) 0,016 

Oraal, systemisch, lange termijn 0 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,016 

8.3.4. Blootstelling van consumenten: Smeermiddelen, vetten, lossingsmiddelen - 
zinkboraathydraat (PC 24) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,414 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Oraal, systemisch, lange termijn 0 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

8.4. Richtsnoer voor downstreamgebruiker om te beoordelen of hij 
binnen de door het ES gestelde grenzen werkt 
Richtsnoer:  
Dit blootstellingsscenario voor consument-gebruikers is gericht op samenstellers, zodat ze de hierin gegeven 
informatie kunnen gebruiken bij het ontwerp van consumentenproducten. De gebruiksomstandigheden kunnen op 
enige wijze verschillen van die in het blootstellingsscenario. Verschillen tussen de beschrijving van de 
gebruiksomstandigheden in het blootstellingsscenario en het gebruik van uw producten door consumenten 
betekenen niet dat het gebruik niet gedekt is. Het risico kan nog altijd adequaat beheerst zijn. De wijze waarop u 
bepaalt of uw omstandigheden gelijkwaardig of lager zijn, wordt 'omrekening' genoemd. Instructies voor 
omrekening worden hieronder gegeven.  

Menselijke gezondheid: De blootstelling van consumenten wordt geschat met behulp van TRA Consumers 3.1, 
zoals geïmplementeerd in CHESAR v3.7. Daarbij werd er een onderscheid gemaakt tussen watervrij zinkboraat 
en zinkboraathydraat. 

Milieu: Emissies naar het milieu worden geschat met behulp van EUSES v.2.1.2, zoals geïmplementeerd in 
CHESAR v3.7. Voor milieumodellering wordt als slechtste geval aangenomen dat zinkboraat volledig in water 
oplost in Zn- en B-ionen die de toxiciteit veroorzaken. Hoewel watervrij zinkboraat 35,19% Zn en 17,45% B 
bevat (in geval van gehydrateerde vormen zullen die concentraties lager zijn), worden de emissies naar het milieu 
geschat door een gelijke hoeveelheid Zn en B aan te nemen. De emissies zijn geschat op basis van SPERC ESVOC 
SpERC 9.6d.v2. 
 
Omrekeningsinstrument:  
Gelieve voor omrekening de hierboven aangegeven openbaar beschikbare modelleerinstrumenten te gebruiken. 
 
Omrekeningsinstructies:  
Omrekening kan gebruikt worden om te controleren of de omstandigheden van de consumenten 'gelijkwaardig' 
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zijn aan de omstandigheden die in het blootstellingsscenario gedefinieerd zijn. Als de gebruiksomstandigheden 
enigszins verschillen van die in het respectievelijke blootstellingsscenario, zou u kunnen aantonen dat onder uw 
gebruiksomstandigheden de blootstellingsniveaus gelijkwaardig zijn aan of lager zijn dan onder de beschreven 
omstandigheden. Het zou mogelijk kunnen zijn om dit aan te tonen door een variatie in een bepaalde 
omstandigheid te compenseren met een variatie in andere omstandigheden.  
 
Omrekenbare parameters:  
Hierna worden de voornaamste voor omrekening te gebruiken determinanten gegeven die waarschijnlijk variëren 
in de werkelijke gebruikssituatie.  

- Consumenten:  
Percentage stof in mengsel/voorwerp, Hoeveelheid gebruikt product per toepassing, Blootstellingstijd 
per keer, Gebruiksfrequentie gedurende een dag.  
 

- Milieu:  
Emissiefactoren. 

 
Meer informatie over omrekening wordt gegeven in het Guidance for downstream users v2.1 (oktober 2014) van 
ECHA en in de Practical Guide 13 (juni 2012) van ECHA.  
 
Grenzen van omrekening:  
RCR's die niet overschreden mogen worden, staan in rubriek 8.3 beschreven. 
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9. ES 9: Gebruik door consumenten; Diverse producten (PC 
1, PC 9a) 

9.1. Gebruiksdescriptoren 
Naam blootstellingsscenario: Consumentengebruik van geformuleerde producten die zinkboraat bevatten 
Productcategorie: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen (PC 1), Coatings en verven, verdunners, 
verfafbijtmiddelen (PC 9a) 

Milieu  

1: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op voorwerp (binnen) - Zink ERC 8c 

2: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op voorwerp (binnen) - Boor ERC 8c 

3: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op voorwerp (buiten) - Zink ERC 8f 

4: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op voorwerp (buiten) - Boor ERC 8f 

Consument  

5: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen - Lijmen, doe-het-zelfgebruik (tapijtlijm, 
tegellijm, parketlijm...) - watervrij zinkboraat 

PC 1 

6: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen - Afdichtmiddelen - watervrij zinkboraat PC 1 

7: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen - Lijmen, hobbymatig gebruik - watervrij 
zinkboraat 

PC 1 

8: Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen - Watergedragen latexmuurverf - 
watervrij zinkboraat 

PC 9a 

9: Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen - Oplosmiddelrijke, 
watergedragen verf met een hoog vaste- stofgehalte - watervrij zinkboraat 

PC 9a 

10: Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen - Afbijtmiddelen (verf-, lijm-, 
behang-, afdichtmiddelverwijderaars) - watervrij zinkboraat 

PC 9a 

11: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen - Lijmen, doe-het-zelfgebruik (tapijtlijm, 
tegellijm, parketlijm...) - zinkboraathydraat 

PC 1 

12: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen - Afdichtmiddelen - zinkboraathydraat PC 1 

13: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen - Lijmen, hobbymatig gebruik - 
zinkboraathydraat 

PC 1 

14: Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen - Watergedragen latexmuurverf 
- zinkboraathydraat 

PC 9a 

15: Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen - Oplosmiddelrijke, 
watergedragen verf met een hoog vaste- stofgehalte - zinkboraathydraat 

PC 9a 

16: Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen - Afbijtmiddelen (verf-, lijm-, 
behang-, afdichtmiddelverwijderaars) - zinkboraathydraat 

PC 9a 

Blootstellingscenario('s) voor verdere levensduur  

ES 11: Levensduur (consumenten); Diverse voorwerpen (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, AC 
11, AC 13) 

 

9.2. Gebruiksomstandigheden die van invloed zijn op blootstelling 

9.2.1. Beheersing van milieublootstelling: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op 
voorwerp (binnen) - Zink (ERC 8c) 
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval (waaronder afval 
afkomstig van voorwerpen) 

Afvoer van afvalproduct of gebruikte houders in overeenstemming met lokale regelgeving. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling 

Er wordt uitgegaan van een gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie. 
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9.2.2. Beheersing van milieublootstelling: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op 
voorwerp (binnen) - Boor (ERC 8c) 
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval (waaronder afval 
afkomstig van voorwerpen) 

Afvoer van afvalproduct of gebruikte houders in overeenstemming met lokale regelgeving. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling 

Er wordt uitgegaan van een gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

9.2.3. Beheersing van milieublootstelling: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op 
voorwerp (buiten) - Zink (ERC 8f) 
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval (waaronder afval 
afkomstig van voorwerpen) 

Afvoer van afvalproduct of gebruikte houders in overeenstemming met lokale regelgeving. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling 

Er wordt uitgegaan van een gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

9.2.4. Beheersing van milieublootstelling: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op 
voorwerp (buiten) - Boor (ERC 8f) 
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval (waaronder afval 
afkomstig van voorwerpen) 

Afvoer van afvalproduct of gebruikte houders in overeenstemming met lokale regelgeving. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling 

Er wordt uitgegaan van een gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

9.2.5. Beheersing van blootstelling van consument: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen - 
Lijmen, doe-het-zelfgebruik (tapijtlijm, tegellijm, parketlijm,...) - watervrij zinkboraat (PC 1) 

[ECETOC TRA: Lijmen, doe-het-zelfgebruik (tapijtlijm, tegellijm, parketlijm)] 

Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 0,29% 

Blootstelling via de mond wordt niet als relevant beschouwd. 

Niet sproeien 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Voor elk voorval van gebruik heeft dit betrekking op hoeveelheden tot 1,5E4 g/keer 

Blootstellingsduur = 6 uur/keer 

Heeft betrekking op gebruik tot 1 keer per dag 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van consumenten 

Aangenomen wordt dat mogelijk huidcontact beperkt is tot binnenzijde van handen / één hand / handpalm. 

9.2.6. Beheersing van blootstelling van consument: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen - 
Afdichtmiddelen - watervrij zinkboraat (PC 1) 

[ECETOC TRA: Afdichtmiddelen] 

Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 0,29% 

Blootstelling via de mond wordt niet als relevant beschouwd. 

Niet sproeien 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Voor elk voorval van gebruik heeft dit betrekking op hoeveelheden tot 390 g/keer 
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Blootstellingsduur = 4 uur/keer 

Heeft betrekking op gebruik tot 1 keer per dag 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van consumenten 

Aangenomen wordt dat mogelijk huidcontact beperkt is tot vingertoppen. 

9.2.7. Beheersing van blootstelling van consument: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen - 
Lijmen, hobbymatig gebruik - watervrij zinkboraat (PC 1) 

[ECETOC TRA: Lijmen, hobbymatig gebruik] 

Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 0,29% 

Blootstelling via de mond wordt niet als relevant beschouwd. 

Niet sproeien 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Voor elk voorval van gebruik heeft dit betrekking op hoeveelheden tot 9 g/keer 

Blootstellingsduur = 4 uur/keer 

Heeft betrekking op gebruik tot 1 keer per dag 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van consumenten 

Aangenomen wordt dat mogelijk huidcontact beperkt is tot vingertoppen. 

9.2.8. Beheersing van blootstelling van consument: Coatings en verven, verdunners, 
verfafbijtmiddelen - Watergedragen latexmuurverf - watervrij zinkboraat (PC 9a) 

[ECETOC TRA: Watergedragen latexmuurverf] 

Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 0,29% 

Blootstelling via de mond wordt niet als relevant beschouwd. 

Niet sproeien 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Voor elk voorval van gebruik heeft dit betrekking op hoeveelheden tot 3,75E3 g/keer 

Blootstellingsduur = 2,2 uur/keer 

Heeft betrekking op gebruik tot 1 keer per dag 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van consumenten 

Aangenomen wordt dat mogelijk huidcontact beperkt is tot binnenzijde van handen / één hand / handpalm. 

9.2.9. Beheersing van blootstelling van consument: Coatings en verven, verdunners, 
verfafbijtmiddelen - Oplosmiddelrijke, watergedragen verf met een hoog vaste- stofgehalte - 
watervrij zinkboraat (PC 9a) 

[ECETOC TRA: Oplosmiddelrijke, watergedragen verf met een hoog vaste- stofgehalte] 

Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 0,29% 

Blootstelling via de mond wordt niet als relevant beschouwd. 

Niet sproeien 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Voor elk voorval van gebruik heeft dit betrekking op hoeveelheden tot 1,3E3 g/keer 

Blootstellingsduur = 2,2 uur/keer 

Heeft betrekking op gebruik tot 1 keer per dag 
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Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van consumenten 

Aangenomen wordt dat mogelijk huidcontact beperkt is tot binnenzijde van handen / één hand / handpalm. 

9.2.10. Beheersing van blootstelling van consument: Coatings en verven, verdunners, 
verfafbijtmiddelen - Afbijtmiddelen (verf-, lijm-, behang-, afdichtmiddelverwijderaars) - 
watervrij zinkboraat (PC 9a) 

[ECETOC TRA: Afbijtmiddelen (verf-, lijm-, behang-, afdichtmiddelverwijderaars)] 

Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 0,29% 

Blootstelling via de mond wordt niet als relevant beschouwd. 

Niet sproeien 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Voor elk voorval van gebruik heeft dit betrekking op hoeveelheden tot 2E3 g/keer 

Blootstellingsduur = 4 uur/keer 

Heeft betrekking op gebruik tot 1 keer per dag 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van consumenten 

Aangenomen wordt dat mogelijk huidcontact beperkt is tot handen. 

9.2.11. Beheersing van blootstelling van consument: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen - 
Lijmen, doe-het-zelfgebruik (tapijtlijm, tegellijm, parketlijm...) - zinkboraathydraat (PC 1) 

[ECETOC TRA: Lijmen, doe-het-zelfgebruik (tapijtlijm, tegellijm, parketlijm)] 

Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 0,29% 

Blootstelling via de mond wordt niet als relevant beschouwd. 

Niet sproeien 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Voor elk voorval van gebruik heeft dit betrekking op hoeveelheden tot 1,5E4 g/keer 

Blootstellingsduur = 6 uur/keer 

Heeft betrekking op gebruik tot 1 keer per dag 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van consumenten 

Aangenomen wordt dat mogelijk huidcontact beperkt is tot binnenzijde van handen / één hand / handpalm. 

9.2.12. Beheersing van blootstelling van consument: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen - 
Afdichtmiddelen - zinkboraathydraat (PC 1) 

[ECETOC TRA: Afdichtmiddelen] 

Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 0,29% 

Blootstelling via de mond wordt niet als relevant beschouwd. 

Niet sproeien 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Voor elk voorval van gebruik heeft dit betrekking op hoeveelheden tot 390 g/keer 

Blootstellingsduur = 4 uur/keer 

Heeft betrekking op gebruik tot 1 keer per dag 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van consumenten 

Aangenomen wordt dat mogelijk huidcontact beperkt is tot vingertoppen. 
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9.2.13. Beheersing van blootstelling van consument: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen - 
Lijmen, hobbymatig gebruik - zinkboraathydraat (PC 1) 

[ECETOC TRA: Lijmen, hobbymatig gebruik] 

Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 0,29% 

Blootstelling via de mond wordt niet als relevant beschouwd. 

Niet sproeien 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Voor elk voorval van gebruik heeft dit betrekking op hoeveelheden tot 9 g/keer 

Blootstellingsduur = 4 uur/keer 

Heeft betrekking op gebruik tot 1 keer per dag 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van consumenten 

Aangenomen wordt dat mogelijk huidcontact beperkt is tot vingertoppen. 

9.2.14. Beheersing van blootstelling van consument: Coatings en verven, verdunners, 
verfafbijtmiddelen - Watergedragen latexmuurverf - zinkboraathydraat (PC 9a) 

[ECETOC TRA: Watergedragen latexmuurverf] 

Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 0,29% 

Blootstelling via de mond wordt niet als relevant beschouwd. 

Niet sproeien 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Voor elk voorval van gebruik heeft dit betrekking op hoeveelheden tot 3,75E3 g/keer 

Blootstellingsduur = 2,2 uur/keer 

Heeft betrekking op gebruik tot 1 keer per dag 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van consumenten 

Aangenomen wordt dat mogelijk huidcontact beperkt is tot binnenzijde van handen / één hand / handpalm. 

9.2.15. Beheersing van blootstelling van consument: Coatings en verven, verdunners, 
verfafbijtmiddelen - Oplosmiddelrijke, watergedragen verf met een hoog vaste- stofgehalte - 
zinkboraathydraat (PC 9a) 

[ECETOC TRA: Oplosmiddelrijke, watergedragen verf met een hoog vaste- stofgehalte] 

Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 0,29% 

Blootstelling via de mond wordt niet als relevant beschouwd. 

Niet sproeien 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Voor elk voorval van gebruik heeft dit betrekking op hoeveelheden tot 1,3E3 g/keer 

Blootstellingsduur = 2,2 uur/keer 

Heeft betrekking op gebruik tot 1 keer per dag 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van consumenten 

Aangenomen wordt dat mogelijk huidcontact beperkt is tot binnenzijde van handen / één hand / handpalm. 
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9.2.16. Beheersing van blootstelling van consument: Coatings en verven, verdunners, 
verfafbijtmiddelen - Afbijtmiddelen (verf-, lijm-, behang-, afdichtmiddelverwijderaars) - 
zinkboraathydraat (PC 9a) 

[ECETOC TRA: Afbijtmiddelen (verf-, lijm-, behang-, afdichtmiddelverwijderaars)] 

Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 0,29% 

Blootstelling via de mond wordt niet als relevant beschouwd. 

Niet sproeien 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Voor elk voorval van gebruik heeft dit betrekking op hoeveelheden tot 2E3 g/keer 

Blootstellingsduur = 4 uur/keer 

Heeft betrekking op gebruik tot 1 keer per dag 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van consumenten 

Aangenomen wordt dat mogelijk huidcontact beperkt is tot handen. 

9.3. Schatting van blootstelling en verwijzing naar de bron 

9.3.1. Afgifte en blootstelling milieu: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op 
voorwerp (binnen) - Zink (ERC 8c) 
Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Water 1,37E-3 kg/dag Geschatte emissiefactor 

Lucht 4,12E-3 kg/dag ERC 

Bodem 0 kg/dag ERC 

  

Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zoet water 3,02E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,015 

Sediment (zoet water) 33,09 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) 0,281 

Zeewater 4,62E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sediment (zeewater) 5,068 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) 0,09 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 6,87E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Landbouwkundige bodem 0,282 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Inademing (systemische effecten) 1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Oraal 9,29E-5 mg/kg lich.gew./dag (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - gecombineerde routes  < 0,01 

9.3.2. Afgifte en blootstelling milieu: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op 
voorwerp (binnen) - Boor (ERC 8c) 
Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Water 1,37E-3 kg/dag Geschatte emissiefactor 

Lucht 4,12E-3 kg/dag ERC 

Bodem 0 kg/dag ERC 

  

Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zoet water 3,06E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Zeewater 3,01E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 
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Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 6,87E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Landbouwkundige bodem 3,23E-3 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Inademing (systemische effecten) 4,33E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Oraal 1,23E-4 mg/kg lich.gew./dag (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - gecombineerde routes  < 0,01 

9.3.3. Afgifte en blootstelling milieu: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op 
voorwerp (buiten) - Zink (ERC 8f) 
Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Water 1,37E-3 kg/dag ERC 

Lucht 4,12E-3 kg/dag ERC 

Bodem 1,37E-4 kg/dag ERC 

  

Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zoet water 3,02E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,015 

Sediment (zoet water) 33,09 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) 0,281 

Zeewater 4,62E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sediment (zeewater) 5,068 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) 0,09 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 6,87E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Landbouwkundige bodem 0,282 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Inademing (systemische effecten) 1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Oraal 9,29E-5 mg/kg lich.gew./dag (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - gecombineerde routes  < 0,01 

9.3.4. Afgifte en blootstelling milieu: Wijdverbreid gebruik leidend tot opname in of op 
voorwerp (buiten) - Boor (ERC 8f) 
Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Water 1,37E-3 kg/dag ERC 

Lucht 4,12E-3 kg/dag ERC 

Bodem 1,37E-4 kg/dag ERC 

  

Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zoet water 3,06E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Zeewater 3,01E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 6,87E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Landbouwkundige bodem 3,23E-3 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Inademing (systemische effecten) 4,33E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Oraal 1,23E-4 mg/kg lich.gew./dag (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - gecombineerde routes  < 0,01 

9.3.5. Blootstelling van consumenten: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen - Lijmen, doe-
het-zelfgebruik (tapijtlijm, tegellijm, parketlijm...) - watervrij zinkboraat (PC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 
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Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, lokaal, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,207 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Oraal, systemisch, lange termijn 0 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

9.3.6. Blootstelling van consumenten: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen - 
Afdichtmiddelen - watervrij zinkboraat (PC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,017 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Oraal, systemisch, lange termijn 0 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

9.3.7. Blootstelling van consumenten: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen - Lijmen, 
hobbymatig gebruik - watervrij zinkboraat (PC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,017 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Oraal, systemisch, lange termijn 0 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

9.3.8. Blootstelling van consumenten: Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen - 
Watergedragen latexmuurverf - watervrij zinkboraat (PC 9a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,207 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Oraal, systemisch, lange termijn 0 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

9.3.9. Blootstelling van consumenten: Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen - 
Oplosmiddelrijke, watergedragen verf met een hoog vaste- stofgehalte - watervrij zinkboraat 
(PC 9a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,207 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Oraal, systemisch, lange termijn 0 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 
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9.3.10. Blootstelling van consumenten: Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen 
- Afbijtmiddelen (verf-, lijm-, behang-, afdichtmiddelverwijderaars) - watervrij zinkboraat 
(PC 9a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,414 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) 0,016 

Oraal, systemisch, lange termijn 0 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,016 

9.3.11. Blootstelling van consumenten: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen - Lijmen, doe-
het-zelfgebruik (tapijtlijm, tegellijm, parketlijm...) - zinkboraathydraat (PC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,207 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Oraal, systemisch, lange termijn 0 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

9.3.12. Blootstelling van consumenten: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen - 
Afdichtmiddelen - zinkboraathydraat (PC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,017 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Oraal, systemisch, lange termijn 0 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

9.3.13. Blootstelling van consumenten: Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen - Lijmen, 
hobbymatig gebruik - zinkboraathydraat (PC 1) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,017 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Oraal, systemisch, lange termijn 0 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

9.3.14. Blootstelling van consumenten: Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen 
- Watergedragen latexmuurverf - zinkboraathydraat (PC 9a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,207 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Oraal, systemisch, lange termijn 0 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 
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9.3.15. Blootstelling van consumenten: Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen 
- Oplosmiddelrijke, watergedragen verf met een hoog vaste- stofgehalte - zinkboraathydraat 
(PC 9a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,207 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Oraal, systemisch, lange termijn 0 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

9.3.16. Blootstelling van consumenten: Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen 
- Afbijtmiddelen (verf-, lijm-, behang-, afdichtmiddelverwijderaars) - zinkboraathydraat (PC 
9a) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,414 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Oraal, systemisch, lange termijn 0 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

9.4. Richtsnoer voor downstreamgebruiker om te beoordelen of hij 
binnen de door het ES gestelde grenzen werkt 
Richtsnoer:  
Dit blootstellingsscenario voor consument-gebruikers is gericht op samenstellers, zodat ze de hierin gegeven 
informatie kunnen gebruiken bij het ontwerp van consumentenproducten. De gebruiksomstandigheden kunnen op 
enige wijze verschillen van die in het blootstellingsscenario. Verschillen tussen de beschrijving van de 
gebruiksomstandigheden in het blootstellingsscenario en het gebruik van uw producten door consumenten 
betekenen niet dat het gebruik niet gedekt is. Het risico kan nog altijd adequaat beheerst zijn. De wijze waarop u 
bepaalt of uw omstandigheden gelijkwaardig of lager zijn, wordt 'omrekening' genoemd. Instructies voor 
omrekening worden hieronder gegeven.  

Menselijke gezondheid: De blootstelling van consumenten wordt geschat met behulp van TRA Consumers 3.1, 
zoals geïmplementeerd in CHESAR v3.7. Daarbij werd er een onderscheid gemaakt tussen watervrij zinkboraat 
en zinkboraathydraat.  

Milieu: Emissies naar het milieu worden geschat met behulp van EUSES v.2.1.2, zoals geïmplementeerd in 
CHESAR v3.7. Voor milieumodellering wordt als slechtste geval aangenomen dat zinkboraat volledig in water 
oplost in Zn- en B-ionen die de toxiciteit veroorzaken. Hoewel watervrij zinkboraat 35,19% Zn en 17,45% B 
bevat (in geval van gehydrateerde vormen zullen die concentraties lager zijn), worden de emissies naar het milieu 
geschat door een gelijke hoeveelheid Zn en B aan te nemen. De emissies naar lucht en bodem zijn geschat op 
basis van de standaard emissiefactoren voor ERC 8c. De emissiefactor voor de emissie aan water is aangepast tot 
5% op basis van ECHA Guidance R.16, aangezien de stof niet wordt opgelost/gedispergeerd in een teveel aan 
water. Voor ERC 8f worden de standaard emissiefactoren zoals gegeven door ECHA Guidance R.16 toegepast. 
 
Omrekeningsinstrument:  
Gelieve voor omrekening de hierboven aangegeven openbaar beschikbare modelleerinstrumenten te gebruiken. 
 
Omrekeningsinstructies:  
Omrekening kan gebruikt worden om te controleren of de omstandigheden van de consumenten 'gelijkwaardig' 
zijn aan de omstandigheden die in het blootstellingsscenario gedefinieerd zijn. Als de gebruiksomstandigheden 
enigszins verschillen van die in het respectievelijke blootstellingsscenario, zou u kunnen aantonen dat onder uw 
gebruiksomstandigheden de blootstellingsniveaus gelijkwaardig zijn aan of lager zijn dan onder de beschreven 
omstandigheden. Het zou mogelijk kunnen zijn om dit aan te tonen door een variatie in een bepaalde 
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omstandigheid te compenseren met een variatie in andere omstandigheden.  
 
Omrekenbare parameters:  
Hierna worden de voornaamste voor omrekening te gebruiken determinanten gegeven die waarschijnlijk variëren 
in de werkelijke gebruikssituatie.  

- Consumenten:  
Percentage stof in mengsel/voorwerp, Hoeveelheid gebruikt product per toepassing, Blootstellingstijd 
per keer, Gebruiksfrequentie gedurende een dag.  
 

- Milieu:  
Emissiefactoren.  

 
Meer informatie over omrekening wordt gegeven in het Guidance for downstream users v2.1 (oktober 2014) van 
ECHA en in de Practical Guide 13 (juni 2012) van ECHA.  
 
Grenzen van omrekening:  
RCR's die niet overschreden mogen worden, staan in rubriek 9.3 beschreven. 
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10. ES 10: Levensduur (beroepsmatig werknemer); Diverse 
voorwerpen (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, AC 11, AC 13) 

10.1. Gebruiksdescriptoren 
Naam blootstellingsscenario: Beroepsmatig gebruik van producten die zinkboraat bevatten 
Voorwerpcategorie: Machines, mechanische apparatuur, elektrische/elektronische voorwerpen (AC 2), Steen, 
gips, cement, glazen en keramische voorwerpen (AC 4), Producten van metaal (AC 7), Papierwaren (AC 8), 
Producten van hout (AC 11), Producten van kunststof (AC 13) 

Milieu  

1: Wijdverbreid gebruik van voorwerpen met lage vrijgave (binnen/buiten) - Zink ERC 10a, ERC 11a 

2: Wijdverbreid gebruik van voorwerpen met lage vrijgave (binnen/buiten) - Boor ERC 10a, ERC 11a 

Werknemers  

3: Laagenergetische bewerking van in materialen en/of voorwerpen verbonden stoffen - 
watervrij zinkboraat 

PROC 21 

4: Laagenergetische bewerking van in materialen en/of voorwerpen verbonden stoffen - 
zinkboraathydraat 

PROC 21 

Blootstellingscenario voor vormen van gebruik die leidt tot opname van de stof in 
voorwerp 

 

ES 2: Gebruik op industriële locaties; Diverse producten (PC 1, PC 9a, PC 32); Overige 
(SU 0) 

 

ES 6: Wijdverbreid gebruik door professionele werknemers; Coatings en verven, 
verdunners, verfafbijtmiddelen (PC 9a); Overige (SU 0) 

 

ES 7: Wijdverbreid gebruik door professionele werknemers; Polymeerpreparaten en 
polymeerverbindingen (PC 32); Overige (SU 0) 

 

10.2. Gebruiksomstandigheden die van invloed zijn op blootstelling 

10.2.1. Beheersing van milieublootstelling: Wijdverbreid gebruik van voorwerpen met lage 
vrijgave (binnen/buiten) - Zink (ERC 10a, ERC 11a) 
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot biologische rioolwaterzuiveringsinstallatie 

Er wordt uitgegaan van een gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval (waaronder afval 
afkomstig van voorwerpen) 

Afvoer van afvalproduct of gebruikte houders in overeenstemming met lokale regelgeving. 

10.2.2. Beheersing van milieublootstelling: Wijdverbreid gebruik van voorwerpen met lage 
vrijgave (binnen/buiten) - Boor (ERC 10a, ERC 11a) 
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot biologische rioolwaterzuiveringsinstallatie 

Er wordt uitgegaan van een gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval (waaronder afval 
afkomstig van voorwerpen) 

Afvoer van afvalproduct of gebruikte houders in overeenstemming met lokale regelgeving. 

10.2.3. Beheersing van blootstelling van werknemers: Laagenergetische bewerking van in 
materialen en/of voorwerpen verbonden stoffen - watervrij zinkboraat (PROC 21) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Massief voorwerp 
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Heeft betrekking op concentraties ≤ 25%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op een gebruik van > 4 uur/dag. 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat er geen aangrenzende werkplekken zijn die bijdragen aan blootstelling aan de stof. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Aangenomen wordt dat er af en toe algemene schoonmaakwerkzaamheden plaatsvinden op de werkplek. 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

10.2.4. Beheersing van blootstelling van werknemers: Laagenergetische bewerking van in 
materialen en/of voorwerpen verbonden stoffen - zinkboraathydraat (PROC 21) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Massief voorwerp 

Heeft betrekking op concentraties ≤ 25%. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Dekt gebruik tot 8 u/dag 

Heeft betrekking op een gebruik van > 4 uur/dag. 

Technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen 

Aangenomen wordt dat er geen aangrenzende werkplekken zijn die bijdragen aan blootstelling aan de stof. 

Zie ook rubriek 0. voor technische en organisatorische omstandigheden en maatregelen om te zorgen dat het 
risico is adequaat wordt beheerst. 

Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming, hygiëne en 
gezondheidscontrole 

Maak gebruik van passende oogbescherming. 

Aangenomen wordt dat er af en toe algemene schoonmaakwerkzaamheden plaatsvinden op de werkplek. 

Zie ook rubriek 0. voor omstandigheden en maatregelen met betrekking tot persoonlijke bescherming en hygiëne 
om te zorgen dat het risico is adequaat wordt beheerst. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van werknemers 

Procestemperatuur tot 40 °C aangenomen 

Gebruik binnen 

10.3. Schatting van blootstelling en verwijzing naar de bron 

10.3.1. Afgifte en blootstelling milieu: Wijdverbreid gebruik van voorwerpen met lage 
vrijgave (binnen/buiten) - Zink (ERC 10a) 
Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Water 4,4E-5 kg/dag Geschatte emissiefactor 
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Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Lucht 2,2E-4 kg/dag ERC 

Bodem 0,014 kg/dag ERC 

  

Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zoet water 2,77E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Sediment (zoet water) 30,34 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) 0,258 

Zeewater 4,37E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sediment (zeewater) 4,792 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) 0,085 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 2,2E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Landbouwkundige bodem 0,282 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Inademing (systemische effecten) 1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Oraal 9,28E-5 mg/kg lich.gew./dag (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - gecombineerde routes  < 0,01 

10.3.2. Afgifte en blootstelling milieu: Wijdverbreid gebruik van voorwerpen met lage 
vrijgave (binnen/buiten) - Boor (ERC 10a) 
Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Water 4,4E-5 kg/dag Geschatte emissiefactor 

Lucht 2,2E-4 kg/dag ERC 

Bodem 0,014 kg/dag ERC 

  

Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zoet water 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Zeewater 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 2,2E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Landbouwkundige bodem 3,22E-3 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Inademing (systemische effecten) 4,14E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Oraal 1,21E-4 mg/kg lich.gew./dag (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - gecombineerde routes  < 0,01 

10.3.3. Blootstelling van werknemers: Laagenergetische bewerking van in materialen en/of 
voorwerpen verbonden stoffen - watervrij zinkboraat (PROC 21) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 9E-3 mg/m³ (MEASE) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 9E-3 mg/m³ (MEASE) 0,013 

Dermaal, systemisch, lange termijn 1,698 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) 0,048 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,051 

10.3.4. Blootstelling van werknemers: Laagenergetische bewerking van in materialen en/of 
voorwerpen verbonden stoffen - zinkboraathydraat (PROC 21) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 9E-3 mg/m³ (MEASE) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 9E-3 mg/m³ (MEASE) 0,011 

Dermaal, systemisch, lange termijn 1,698 mg/kg lich.gew./dag (TRA Workers 3.0) < 0,01 
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Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

10.4. Richtsnoer voor downstreamgebruiker om te beoordelen of hij 
binnen de door het ES gestelde grenzen werkt 
Richtsnoer:  
De gebruiksomstandigheden op locaties van downstreamgebruikers kunnen op enige wijze verschillen van die in 
het blootstellingsscenario. Verschillen tussen de beschrijving van de gebruiksomstandigheden in het 
blootstellingsscenario en uw eigen praktijk betekenen niet dat het gebruik niet gedekt is. Het risico kan nog altijd 
adequaat beheerst zijn. De wijze waarop u bepaalt of uw omstandigheden gelijkwaardig of lager zijn, wordt 
'omrekening' genoemd. Instructies voor omrekening worden hieronder gegeven.  
 
Menselijke gezondheid: De blootstelling van de werknemers via de huid wordt beoordeeld met behulp van TRA 
Workers 3.0 zoals geïmplementeerd in CHESAR v.3.7. Om de blootstelling door inademing van de werknemers 
te schatten, wordt MEASE2 2.0 gebruikt. Daarbij werd er een onderscheid gemaakt tussen watervrij zinkboraat 
en zinkboraathydraat. 
 
Milieu: Emissies naar het milieu worden geschat met behulp van EUSES v.2.1.2, zoals geïmplementeerd in 
CHESAR v3.7. Voor milieumodellering wordt als slechtste geval aangenomen dat zinkboraat volledig in water 
oplost in Zn- en B-ionen die de toxiciteit veroorzaken. Hoewel watervrij zinkboraat 35,19% Zn en 17,45% B 
bevat (in geval van gehydrateerde vormen zullen die concentraties lager zijn), worden de emissies naar het milieu 
geschat door een gelijke hoeveelheid Zn en B aan te nemen. Daarmee wordt specifieke informatie gebruikt om de 
emissie naar het watercompartiment te schatten. De emissie naar lucht en bodem is geschat op basis van de 
standaard emissiefactoren voor ERC 10a. 
 
Omrekeningsinstrument: 
Gelieve voor omrekening de hierboven aangegeven openbaar beschikbare modelleerinstrumenten te gebruiken. 
 
Omrekeningsinstructies:  
Omrekening kan gebruikt worden om te controleren of uw omstandigheden 'gelijkwaardig' zijn aan de 
omstandigheden die in het blootstellingsscenario gedefinieerd zijn. Als uw gebruiksomstandigheden enigszins 
verschillen van die in het respectievelijke blootstellingsscenario, zou u kunnen aantonen dat onder uw 
gebruiksomstandigheden de blootstellingsniveaus gelijkwaardig zijn aan of lager zijn dan onder de beschreven 
omstandigheden. Het zou mogelijk kunnen zijn om dit aan te tonen door een variatie in een bepaalde 
omstandigheid te compenseren met een variatie in andere omstandigheden.  
 
Omrekenbare parameters:  
Hierna worden de voornaamste voor omrekening te gebruiken determinanten gegeven die waarschijnlijk variëren 
in de werkelijke gebruikssituatie.  

- Werknemers:  
TRA Workers 3.0: Duur van activiteit, Percentage stof in mengsel/voorwerp, Bedrijfstemperatuur, PBM.  
 
MEASE2 2.0: Duur van de activiteit, Concentratie van de stof in het behandelde materiaal, Algemene 
ventilatie, Plaatselijk afzuigsysteem, Mate van automatisering, Reinigingsactiviteiten, 
Stofbestrijdingstechniek, Onbedoelde lage slijtage.  
 
Opmerking over RMM's: Doeltreffendheid is de kerninformatie wat betreft risicobeheersmaatregelen. U 
kunt zeker zijn dat uw risicobeheersmaatregelen gedekt zijn als de doeltreffendheid ervan gelijk is aan 
of hoger is dan wat er in het blootstellingsscenario gespecificeerd wordt.  
 
Milieu:  
Emissiefactoren.  
 

Meer informatie over omrekening wordt gegeven in het Guidance for downstream users v2.1 (oktober 2014) van 
ECHA en in de Practical Guide 13 (juni 2012) van ECHA.  

 
Grenzen van omrekening:  
RCR's die niet overschreden mogen worden, staan in rubriek 10.3 beschreven. 
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11. ES 11: Levensduur (consumenten); Diverse voorwerpen 
(AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, AC 11, AC 13) 

11.1. Gebruiksdescriptoren 
Naam blootstellingsscenario: Consumentenlevensduur van producten die zinkboraat bevatten 
Voorwerpcategorie: Machines, mechanische apparatuur, elektrische/elektronische voorwerpen (AC 2), Steen, 
gips, cement, glazen en keramische voorwerpen (AC 4), Producten van metaal (AC 7), Papierwaren (AC 8), 
Producten van hout (AC 11), Producten van kunststof (AC 13) 

Milieu  

1: Wijdverbreid gebruik van voorwerpen met lage vrijgave (binnen/buiten) - Zink ERC 10a, ERC 11a 

2: Wijdverbreid gebruik van voorwerpen met lage vrijgave (binnen/buiten) - Boor ERC 10a, ERC 11a 

Consument  

3: Machines, mechanische apparatuur, elektrische/elektronische voorwerpen - watervrij 
zinkboraat 

AC 2 

4: Steen, gips, cement, glazen en keramische voorwerpen - watervrij zinkboraat AC 4 

5: Producten van metaal - watervrij zinkboraat AC 7 

6: Papierwaren - watervrij zinkboraat AC 8 

7: Producten van hout; Muren en vloerbedekking - watervrij zinkboraat AC 11 

8: Producten van kunststof; Kunststof, grotere voorwerpen - watervrij zinkboraat AC 13 

9: Producten van kunststof; Kunststof, kleine voorwerpen - watervrij zinkboraat AC 13 

10: Machines, mechanische apparatuur, elektrische/elektronische voorwerpen - 
zinkboraathydraat 

AC 2 

11: Steen, gips, cement, glazen en keramische voorwerpen - zinkboraathydraat AC 4 

12: Producten van metaal - zinkboraathydraat AC 7 

13: Papierwaren - zinkboraathydraat AC 8 

14: Producten van hout; Muren en vloerbedekking - zinkboraathydraat AC 11 

15: Producten van kunststof; Kunststof, grotere voorwerpen - zinkboraathydraat AC 13 

16: Producten van kunststof; Kunststof, kleine voorwerpen - zinkboraathydraat AC 13 

Blootstellingscenario voor vormen van gebruik die leidt tot opname van de stof in 
voorwerp 

 

ES 2: Gebruik op industriële locaties; Diverse producten (PC 1, PC 9a, PC 32); Overige 
(SU 0) 

 

ES 6: Wijdverbreid gebruik door professionele werknemers; Coatings en verven, 
verdunners, verfafbijtmiddelen (PC 9a); Overige (SU 0) 

 

ES 7: Wijdverbreid gebruik door professionele werknemers; Polymeerpreparaten en 
polymeerverbindingen (PC 32); Overige (SU 0) 

 

ES 9: Gebruik door consumenten; Diverse producten (PC 1, PC 9a)  

11.2. Gebruiksomstandigheden die van invloed zijn op blootstelling 

11.2.1. Beheersing van milieublootstelling: Wijdverbreid gebruik van voorwerpen met lage 
vrijgave (binnen/buiten) - Zink (ERC 10a, ERC 11a) 
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval (waaronder afval 
afkomstig van voorwerpen) 

Afvoer van afvalproduct of gebruikte houders in overeenstemming met lokale regelgeving. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling 

Er wordt uitgegaan van een gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie. 
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11.2.2. Beheersing van milieublootstelling: Wijdverbreid gebruik van voorwerpen met lage 
vrijgave (binnen/buiten) - Boor (ERC 10a, ERC 11a) 
Omstandigheden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van afval (waaronder afval 
afkomstig van voorwerpen) 

Afvoer van afvalproduct of gebruikte houders in overeenstemming met lokale regelgeving. 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op milieublootstelling 

Er wordt uitgegaan van een gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

11.2.3. Beheersing van blootstelling van consument: Machines, mechanische apparatuur, 
elektrische/elektronische voorwerpen - watervrij zinkboraat (AC 2) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Heeft betrekking op het gebruik van vaste materialen zonder stoffigheid of met lage stoffigheid. 

Blootstelling via de mond wordt niet als relevant beschouwd. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Voor elk voorval van gebruik heeft dit betrekking op hoeveelheden tot 3E3 g/keer 

Blootstellingsduur = 8 uur/keer 

Heeft betrekking op gebruik tot 1 keer per dag 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van consumenten 

Aangenomen wordt dat mogelijk huidcontact beperkt is tot binnenzijde van handen / één hand / handpalm. 

11.2.4. Beheersing van blootstelling van consument: Steen, gips, cement, glazen en 
keramische voorwerpen - watervrij zinkboraat (AC 4) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Heeft betrekking op het gebruik van vaste materialen zonder stoffigheid of met lage stoffigheid. 

Blootstelling via de mond wordt niet als relevant beschouwd. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Voor elk voorval van gebruik heeft dit betrekking op hoeveelheden tot 3E3 g/keer 

Blootstellingsduur = 8 uur/keer 

Heeft betrekking op gebruik tot 1 keer per dag 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van consumenten 

Aangenomen wordt dat mogelijk huidcontact beperkt is tot binnenzijde van handen / één hand / handpalm. 

11.2.5. Beheersing van blootstelling van consument: Producten van metaal - watervrij 
zinkboraat (AC 7) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Heeft betrekking op het gebruik van vaste materialen zonder stoffigheid of met lage stoffigheid. 

Blootstelling via de mond wordt niet als relevant beschouwd. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Voor elk voorval van gebruik heeft dit betrekking op hoeveelheden tot 3E3 g/keer 

Blootstellingsduur = 8 uur/keer 

Heeft betrekking op gebruik tot 1 keer per dag 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van consumenten 

Aangenomen wordt dat mogelijk huidcontact beperkt is tot binnenzijde van handen / één hand / handpalm. 
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11.2.6. Beheersing van blootstelling van consument: Papierwaren - watervrij zinkboraat 
(AC 8) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Heeft betrekking op het gebruik van vaste materialen zonder stoffigheid of met lage stoffigheid. 

Blootstelling via de mond wordt niet als relevant beschouwd. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Voor elk voorval van gebruik heeft dit betrekking op hoeveelheden tot 3E3 g/keer 

Blootstellingsduur = 8 uur/keer 

Heeft betrekking op gebruik tot 1 keer per dag 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van consumenten 

Aangenomen wordt dat mogelijk huidcontact beperkt is tot binnenzijde van handen / één hand / handpalm. 

11.2.7. Beheersing van blootstelling van consument: Producten van hout; Muren en 
vloerbedekking - watervrij zinkboraat (AC 11) 

[ECETOC TRA: Muren en vloerbedekking (ook van toepassing op niet-houten materialen)] 

Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Blootstelling via de mond wordt niet als relevant beschouwd. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Voor elk voorval van gebruik heeft dit betrekking op hoeveelheden tot 3E3 g/keer 

Blootstellingsduur = 8 uur/keer 

Heeft betrekking op gebruik tot 1 keer per dag 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van consumenten 

Aangenomen wordt dat mogelijk huidcontact beperkt is tot binnenzijde van handen / één hand / handpalm. 

11.2.8. Beheersing van blootstelling van consument: Producten van kunststof; Kunststof, 
grotere voorwerpen - watervrij zinkboraat (AC 13) 

[ECETOC TRA: Kunststof, grotere voorwerpen (kunststof stoel, PVC-vloeren, grasmaaier, pc)] 

Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Blootstelling via de mond wordt niet als relevant beschouwd. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Voor elk voorval van gebruik heeft dit betrekking op hoeveelheden tot 8E3 g/keer 

Blootstellingsduur = 8 uur/keer 

Heeft betrekking op gebruik tot 1 keer per dag 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van consumenten 

Aangenomen wordt dat mogelijk huidcontact beperkt is tot bovenste delen van het lichaam. 

11.2.9. Beheersing van blootstelling van consument: Producten van kunststof; Kunststof, 
kleine voorwerpen - watervrij zinkboraat (AC 13) 

[ECETOC TRA: Kunststof, kleine voorwerpen (ballpoint, mobiele telefoon)] 

Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 
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Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Voor elk voorval van gebruik heeft dit betrekking op hoeveelheden tot 75 g/keer 

Blootstellingsduur = 8 uur/keer 

Heeft betrekking op gebruik tot 1 keer per dag 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van consumenten 

Aangenomen wordt dat mogelijk huidcontact beperkt is tot vingertoppen. 

11.2.10. Beheersing van blootstelling van consument: Machines, mechanische 
apparatuur, elektrische/elektronische voorwerpen - zinkboraathydraat (AC 2) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Heeft betrekking op het gebruik van vaste materialen zonder stoffigheid of met lage stoffigheid. 

Blootstelling via de mond wordt niet als relevant beschouwd. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Voor elk voorval van gebruik heeft dit betrekking op hoeveelheden tot 3E3 g/keer 

Blootstellingsduur = 8 uur/keer 

Heeft betrekking op gebruik tot 1 keer per dag 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van consumenten 

Aangenomen wordt dat mogelijk huidcontact beperkt is tot binnenzijde van handen / één hand / handpalm. 

11.2.11. Beheersing van blootstelling van consument: Steen, gips, cement, glazen en 
keramische voorwerpen - zinkboraathydraat (AC 4) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 9,999% 

Heeft betrekking op het gebruik van vaste materialen zonder stoffigheid of met lage stoffigheid. 

Blootstelling via de mond wordt niet als relevant beschouwd. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Voor elk voorval van gebruik heeft dit betrekking op hoeveelheden tot 3E3 g/keer 

Blootstellingsduur = 8 uur/keer 

Heeft betrekking op gebruik tot 1 keer per dag 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van consumenten 

Aangenomen wordt dat mogelijk huidcontact beperkt is tot binnenzijde van handen / één hand / handpalm. 

11.2.12. Beheersing van blootstelling van consument: Producten van metaal - 
zinkboraathydraat (AC 7) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Heeft betrekking op het gebruik van vaste materialen zonder stoffigheid of met lage stoffigheid. 

Blootstelling via de mond wordt niet als relevant beschouwd. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Voor elk voorval van gebruik heeft dit betrekking op hoeveelheden tot 3E3 g/keer 

Blootstellingsduur = 8 uur/keer 

Heeft betrekking op gebruik tot 1 keer per dag 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van consumenten 

Aangenomen wordt dat mogelijk huidcontact beperkt is tot binnenzijde van handen / één hand / handpalm. 
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11.2.13. Beheersing van blootstelling van consument: Papierwaren - zinkboraathydraat 
(AC 8) 
Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Heeft betrekking op het gebruik van vaste materialen zonder stoffigheid of met lage stoffigheid. 

Blootstelling via de mond wordt niet als relevant beschouwd. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Voor elk voorval van gebruik heeft dit betrekking op hoeveelheden tot 3E3 g/keer 

Blootstellingsduur = 8 uur/keer 

Heeft betrekking op gebruik tot 1 keer per dag 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van consumenten 

Aangenomen wordt dat mogelijk huidcontact beperkt is tot binnenzijde van handen / één hand / handpalm. 

11.2.14. Beheersing van blootstelling van consument: Producten van hout; Muren en 
vloerbedekking - zinkboraathydraat (AC 11) 

[ECETOC TRA: Muren en vloerbedekking (ook van toepassing op niet-houten materialen)] 

Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Blootstelling via de mond wordt niet als relevant beschouwd. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Voor elk voorval van gebruik heeft dit betrekking op hoeveelheden tot 3E3 g/keer 

Blootstellingsduur = 8 uur/keer 

Heeft betrekking op gebruik tot 1 keer per dag 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van consumenten 

Aangenomen wordt dat mogelijk huidcontact beperkt is tot binnenzijde van handen / één hand / handpalm. 

11.2.15. Beheersing van blootstelling van consument: Producten van kunststof; 
Kunststof, grotere voorwerpen - zinkboraathydraat (AC 13) 

[ECETOC TRA: Kunststof, grotere voorwerpen (kunststof stoel, PVC-vloeren, grasmaaier, pc)] 

Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 

Blootstelling via de mond wordt niet als relevant beschouwd. 

Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Voor elk voorval van gebruik heeft dit betrekking op hoeveelheden tot 8E3 g/keer 

Blootstellingsduur = 8 uur/keer 

Heeft betrekking op gebruik tot 1 keer per dag 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van consumenten 

Aangenomen wordt dat mogelijk huidcontact beperkt is tot bovenste delen van het lichaam. 

11.2.16. Beheersing van blootstelling van consument: Producten van kunststof; 
Kunststof, kleine voorwerpen - zinkboraathydraat (AC 13) 

[ECETOC TRA: Kunststof, kleine voorwerpen (ballpoint, mobiele telefoon)] 

Productkenmerken (voorwerp) 

Geldt voor een concentratie van maximaal 10% 
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Gebruikte hoeveelheid (of opgenomen in voorwerpen), frequentie en duur van gebruik/blootstelling 

Voor elk voorval van gebruik heeft dit betrekking op hoeveelheden tot 75 g/keer 

Blootstellingsduur = 8 uur/keer 

Heeft betrekking op gebruik tot 1 keer per dag 

Overige omstandigheden die van invloed zijn op blootstelling van consumenten 

Aangenomen wordt dat mogelijk huidcontact beperkt is tot vingertoppen. 

11.3. Schatting van blootstelling en verwijzing naar de bron 

11.3.1. Afgifte en blootstelling milieu: Wijdverbreid gebruik van voorwerpen met lage 
vrijgave (binnen/buiten) - Zink (ERC 10a) 
Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Water 5,5E-6 kg/dag Geschatte emissiefactor 

Lucht 2,75E-5 kg/dag ERC 

Bodem 1,76E-3 kg/dag ERC 

  

Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zoet water 2,76E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Sediment (zoet water) 30,26 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) 0,257 

Zeewater 4,36E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sediment (zeewater) 4,784 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) 0,085 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 2,75E-6 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Landbouwkundige bodem 0,282 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Inademing (systemische effecten) 1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Oraal 9,28E-5 mg/kg lich.gew./dag (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - gecombineerde routes  < 0,01 

11.3.2. Afgifte en blootstelling milieu: Wijdverbreid gebruik van voorwerpen met lage 
vrijgave (binnen/buiten) - Boor (ERC 10a) 
Afgifteroute Afgiftesnelheid Schattingsmethode afgifte 

Water 5,5E-6 kg/dag Geschatte emissiefactor 

Lucht 2,75E-5 kg/dag ERC 

Bodem 1,76E-3 kg/dag ERC 

  

Streefwaarde bescherming Schatting van blootstelling RCR 

Zoet water 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Zeewater 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie 2,75E-6 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Landbouwkundige bodem 3,22E-3 mg/kg droog gewicht (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Inademing (systemische effecten) 4,14E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - Oraal 1,2E-4 mg/kg lich.gew./dag (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mens via milieu - gecombineerde routes  < 0,01 
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11.3.3. Blootstelling van consumenten: Machines, mechanische apparatuur, 
elektrische/elektronische voorwerpen - watervrij zinkboraat (AC 2) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 7,147 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) 0,282 

Oraal, systemisch, lange termijn 0 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,282 

11.3.4. Blootstelling van consumenten: Steen, gips, cement, glazen en keramische 
voorwerpen - watervrij zinkboraat (AC 4) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 7,147 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) 0,282 

Oraal, systemisch, lange termijn 0 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,282 

11.3.5. Blootstelling van consumenten: Producten van metaal - watervrij zinkboraat (AC 7) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 7,147 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) 0,282 

Oraal, systemisch, lange termijn 0 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,282 

11.3.6. Blootstelling van consumenten: Papierwaren - watervrij zinkboraat (AC 8) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 7,147 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) 0,282 

Oraal, systemisch, lange termijn 0 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,282 

11.3.7. Blootstelling van consumenten: Producten van hout; Muren en vloerbedekking - 
watervrij zinkboraat (AC 11) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,715 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) 0,028 

Oraal, systemisch, lange termijn 0 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,028 
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11.3.8. Blootstelling van consumenten: Producten van kunststof; Kunststof, grotere 
voorwerpen - watervrij zinkboraat (AC 13) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 14,58 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) 0,575 

Oraal, systemisch, lange termijn 0 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,575 

11.3.9. Blootstelling van consumenten: Producten van kunststof; Kunststof, kleine 
voorwerpen - watervrij zinkboraat (AC 13) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,059 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Oraal, systemisch, lange termijn 0,167 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) 0,329 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,331 

11.3.10. Blootstelling van consumenten: Machines, mechanische apparatuur, 
elektrische/elektronische voorwerpen - zinkboraathydraat (AC 2) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 7,147 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) 0,052 

Oraal, systemisch, lange termijn 0 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,052 

11.3.11. Blootstelling van consumenten: Steen, gips, cement, glazen en keramische 
voorwerpen - zinkboraathydraat (AC 4) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 7,146 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) 0,052 

Oraal, systemisch, lange termijn 0 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,052 

11.3.12. Blootstelling van consumenten: Producten van metaal - zinkboraathydraat (AC 7) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 7,147 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) 0,052 

Oraal, systemisch, lange termijn 0 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,052 
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11.3.13. Blootstelling van consumenten: Papierwaren - zinkboraathydraat (AC 8) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 7,147 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) 0,052 

Oraal, systemisch, lange termijn 0 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,052 

11.3.14. Blootstelling van consumenten: Producten van hout; Muren en vloerbedekking - 
zinkboraathydraat (AC 11) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,715 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Oraal, systemisch, lange termijn 0 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  < 0,01 

11.3.15. Blootstelling van consumenten: Producten van kunststof; Kunststof, grotere 
voorwerpen - zinkboraathydraat (AC 13) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 14,58 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) 0,106 

Oraal, systemisch, lange termijn 0 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,106 

11.3.16. Blootstelling van consumenten: Producten van kunststof; Kunststof, kleine 
voorwerpen - zinkboraathydraat (AC 13) 
Blootstellingsroute en type effecten Schatting van blootstelling RCR 

Inademing, systemisch, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inademing, lokaal, lange termijn 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermaal, systemisch, lange termijn 0,059 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Oraal, systemisch, lange termijn 0,167 mg/kg lich.gew./dag (TRA Consumers 3.1) 0,242 

Gecombineerd, systemisch, lange termijn  0,242 

11.4. Richtsnoer voor downstreamgebruiker om te beoordelen of hij 
binnen de door het ES gestelde grenzen werkt 
Richtsnoer:  
Dit blootstellingsscenario voor consument-gebruikers is gericht op samenstellers, zodat ze de hierin gegeven 
informatie kunnen gebruiken bij het ontwerp van consumentenproducten. De gebruiksomstandigheden kunnen op 
enige wijze verschillen van die in het blootstellingsscenario. Verschillen tussen de beschrijving van de 
gebruiksomstandigheden in het blootstellingsscenario en het gebruik van uw producten door consumenten 
betekenen niet dat het gebruik niet gedekt is. Het risico kan nog altijd adequaat beheerst zijn. De wijze waarop u 
bepaalt of uw omstandigheden gelijkwaardig of lager zijn, wordt 'omrekening' genoemd. Instructies voor 
omrekening worden hieronder gegeven.  

Menselijke gezondheid: De blootstelling van consumenten wordt geschat met behulp van TRA Consumers 3.1, 
zoals geïmplementeerd in CHESAR v3.7. Daarbij werd er een onderscheid gemaakt tussen watervrij zinkboraat 
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en zinkboraathydraat. 

Milieu: Emissies naar het milieu worden geschat met behulp van EUSES v.2.1.2, zoals geïmplementeerd in 
CHESAR v3.7. Voor milieumodellering wordt als slechtste geval aangenomen dat zinkboraat volledig in water 
oplost in Zn- en B-ionen die de toxiciteit veroorzaken. Hoewel watervrij zinkboraat 35,19% Zn en 17,45% B 
bevat (in geval van gehydrateerde vormen zullen die concentraties lager zijn), worden de emissies naar het milieu 
geschat door een gelijke hoeveelheid Zn en B aan te nemen. Daarmee wordt specifieke informatie gebruikt om de 
emissie naar het watercompartiment te schatten. De emissie naar lucht en bodem is geschat op basis van de 
standaard emissiefactoren voor ERC 10a. 
 
Omrekeningsinstrument:  
Gelieve voor omrekening de hierboven aangegeven openbaar beschikbare modelleerinstrumenten te gebruiken. 
 
Omrekeningsinstructies:  
Omrekening kan gebruikt worden om te controleren of de omstandigheden van de consumenten 'gelijkwaardig' 
zijn aan de omstandigheden die in het blootstellingsscenario gedefinieerd zijn. Als de gebruiksomstandigheden 
enigszins verschillen van die in het respectievelijke blootstellingsscenario, zou u kunnen aantonen dat onder uw 
gebruiksomstandigheden de blootstellingsniveaus gelijkwaardig zijn aan of lager zijn dan onder de beschreven 
omstandigheden. Het zou mogelijk kunnen zijn om dit aan te tonen door een variatie in een bepaalde 
omstandigheid te compenseren met een variatie in andere omstandigheden.  
 
Omrekenbare parameters:  
Hierna worden de voornaamste voor omrekening te gebruiken determinanten gegeven die waarschijnlijk variëren 
in de werkelijke gebruikssituatie.  

- Consumenten:  
Percentage stof in mengsel/voorwerp, Hoeveelheid gebruikt product per toepassing, Blootstellingstijd 
per keer, Gebruiksfrequentie gedurende een dag.  
 

- Milieu:  
Emissiefactoren.  

 
Meer informatie over omrekening wordt gegeven in het Guidance for downstream users v2.1 (oktober 2014) van 
ECHA en in de Practical Guide 13 (juni 2012) van ECHA.  
 
Grenzen van omrekening:  
RCR's die niet overschreden mogen worden, staan in rubriek 11.3 beschreven. 
 


