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0. Kvalitatív értékelés – Az emberi egészséggel kapcsolatos 
osztályozáson alapuló további feltételek és intézkedések 
 

A vízmentes cink-borát anyag 2. kategóriájú szemirritáló (Eye Irritant 2) (H319) osztályozással rendelkezik, ezért 
különleges felhasználási feltételeket (OC-k és RMM-ek) kell bevezetni, és várható expozíció esetén egyéni 
védőfelszerelést kell készenlétben tartani. Az osztályozásnak tulajdonított kockázat megfelelő kézben tartására a 
következő intézkedéseket javasoljuk. 

Általános üzemelési körülmények (OC-k) és kockázatkezelési intézkedések (RMM-ek) 
 

- Biztosítsa a manuális fázisok / munkahelyi feladatok minimalizálását. 
- Fogadjon el a kifröccsenés/kiömlés minimalizálására irányuló munkavégzési eljárásokat. 
- Biztosítsa a szennyezett eszközökkel és tárgyakkal való érintkezés kerülését. 
- A berendezések és a munkaterület rendszeres tisztítása. 
- Irányítás/felügyelet annak ellenőrzésére, hogy a meglévő kockázatkezelési (RMMs) intézkedéseket 

helyesen használják és követik az tiszteltben tartják az üzemelési körülményeket. 
- A személyzet helyes gyakorlatra történő képzése. 
- Feltételezi a személyes higiénia magas színvonalát. 

 
Egyéni védőfelszerelés 
 

- Vegyi védőszemüveg viselése. Megfelelő anyagok a 8 óránál nagyobb áteresztési idő biztosítására: 
0,5 mm vagy 0,35 mm vastag butilgumi; 0,5 mm vastag neoprén és 0,35 mm vastag nitrilgumi. 

 
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok formájában megadott további intézkedések 
 

- A használatot követően alaposan mossa meg. 
- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
- SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben 

kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. 
- Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni. 
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1. ES 1: Összeállítás vagy átcsomagolás; Különféle termékek 
(PC 1, PC 9a, PC 12, PC 24, PC 32) 

1.1. Felhasználási leírók 
ES-név: Cink-borát bedolgozása keverékekbe vagy anyagokba 
Termékkategória: Ragasztó- és szigetelőanyagok (PC 1), Bevonatok és festékek, hígítók, festékeltávolítók (PC 
9a), Műtrágyák (PC 12), Kenőanyagok, zsírok, lazítószerek (PC 24), Polimer készítmények és vegyületek (PC 
32) 

Környezet  

1: Összeállítás keverékké - Cink ERC 2 

2: Összeállítás keverékké - Bór ERC 2 

3: Összeállítás szilárd mátrixba - Cink ERC 3 

4: Összeállítás szilárd mátrixba - Bór ERC 3 

Munkavállaló  

5: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt eljárásban az expozíció valószínűsége 
nélkül vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - por - 
vízmentes cink-borát 

PROC 1 

6: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt eljárásban az expozíció valószínűsége 
nélkül vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - folyékony 
készítmény - vízmentes cink-borát 

PROC 1 

7: Dehidratálási eljárás vízmentes cink-borát nyerése céljából PROC 2 

8: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt, folytonos eljárásban eseti, ellenőrzött 
expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - por 
- vízmentes cink-borát 

PROC 2 

9: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt, folytonos eljárásban eseti, ellenőrzött 
expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - 
folyékony készítmény - vízmentes cink-borát 

PROC 2 

10: Gyártás vagy összeállítás a vegyiparban zárt, szakaszos eljárásban eseti, ellenőrzött 
expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - por 
- vízmentes cink-borát 

PROC 3 

11: Gyártás vagy összeállítás a vegyiparban zárt, szakaszos eljárásban eseti, ellenőrzött 
expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - 
folyékony készítmény - vízmentes cink-borát 

PROC 3 

12: Vegyipari termékek, ahol felmerül az expozíció lehetősége - por - vízmentes cink-
borát 

PROC 4 

13: Vegyipari termékek, ahol felmerül az expozíció lehetősége - folyékony készítmény - 
vízmentes cink-borát 

PROC 4 

14: Keverés/elegyítés szakaszos eljárásban - por - vízmentes cink-borát PROC 5 

15: Keverés/elegyítés szakaszos eljárásban - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát PROC 5 

16: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre a célra kialakított 
eszközökben - por - vízmentes cink-borát 

PROC 8a 

17: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre a célra kialakított 
eszközökben - granulátumok/pelletek - vízmentes cink-borát 

PROC 8a 

18: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre a célra kialakított 
eszközökben - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát 

PROC 8a 

19: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben 
- por - vízmentes cink-borát 

PROC 8b 

20: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben 
- granulátumok/pelletek - vízmentes cink-borát 

PROC 8b 

21: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben PROC 8b 
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- folyékony készítmény - vízmentes cink-borát 

22: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre a célra kialakított 
töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - por - vízmentes cink-borát 

PROC 9 

23: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre a célra kialakított 
töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - granulátumok/pelletek - vízmentes cink-borát 

PROC 9 

24: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre a célra kialakított 
töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát 

PROC 9 

25: Habosítóanyagok habgyártásban való felhasználása - vízmentes cink-borát PROC 12 

26: Tablettázás, tömörítés, extrudálás, szemcsésítés, granulálás - vízmentes cink-borát PROC 14 

27: Laboratóriumi reagensként történő felhasználás - por - vízmentes cink-borát PROC 15 

28: Laboratóriumi reagensként történő felhasználás - folyékony készítmény - vízmentes 
cink-borát 

PROC 15 

29: Gépek manuális karbantartása (tisztítás és javítás) - por - vízmentes cink-borát PROC 28 

30: Gépek manuális karbantartása (tisztítás és javítás) - folyékony készítmény - vízmentes 
cink-borát 

PROC 28 

31: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt eljárásban az expozíció valószínűsége 
nélkül vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - por - cink-
borát-hidrát 

PROC 1 

32: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt eljárásban az expozíció valószínűsége 
nélkül vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - folyékony 
készítmény - cink-borát-hidrát 

PROC 1 

33: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt, folytonos eljárásban eseti, ellenőrzött 
expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - por 
- cink-borát-hidrát 

PROC 2 

34: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt, folytonos eljárásban eseti, ellenőrzött 
expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - 
folyékony készítmény - cink-borát-hidrát 

PROC 2 

35: Gyártás vagy összeállítás a vegyiparban zárt, szakaszos eljárásban eseti, ellenőrzött 
expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - por 
- cink-borát-hidrát 

PROC 3 

36: Gyártás vagy összeállítás a vegyiparban zárt, szakaszos eljárásban eseti, ellenőrzött 
expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - 
folyékony készítmény - cink-borát-hidrát 

PROC 3 

37: Vegyipari termékek, ahol felmerül az expozíció lehetősége - por - cink-borát-hidrát PROC 4 

38: Vegyipari termékek, ahol felmerül az expozíció lehetősége - folyékony készítmény - 
cink-borát-hidrát 

PROC 4 

39: Keverés/elegyítés szakaszos eljárásban - por - cink-borát-hidrát PROC 5 

40: Keverés/elegyítés szakaszos eljárásban - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát PROC 5 

41: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre a célra kialakított 
eszközökben - por - cink-borát-hidrát 

PROC 8a 

42: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre a célra kialakított 
eszközökben - granulátumok/pelletek - cink-borát-hidrát 

PROC 8a 

43: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre a célra kialakított 
eszközökben - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát 

PROC 8a 

44: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben 
- por - cink-borát-hidrát 

PROC 8b 

45: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben 
- granulátumok/pelletek - cink-borát-hidrát 

PROC 8b 

46: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben 
- folyékony készítmény - cink-borát-hidrát 

PROC 8b 

47: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre a célra kialakított PROC 9 
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töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - por - cink-borát-hidrát 

48: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre a célra kialakított 
töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - granulátumok/pelletek - cink-borát-hidrát 

PROC 9 

49: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre a célra kialakított 
töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát 

PROC 9 

50: Habosítóanyagok habgyártásban való felhasználása - cink-borát-hidrát PROC 12 

51: Tablettázás, tömörítés, extrudálás, szemcsésítés, granulálás - cink-borát-hidrát PROC 14 

52: Laboratóriumi reagensként történő felhasználás - por - cink-borát-hidrát PROC 15 

53: Laboratóriumi reagensként történő felhasználás - folyékony készítmény - cink-borát-
hidrát 

PROC 15 

54: Gépek manuális karbantartása (tisztítás és javítás) - por - cink-borát-hidrát PROC 28 

55: Gépek manuális karbantartása (tisztítás és javítás) - folyékony készítmény - cink-
borát-hidrát 

PROC 28 

1.2. Az expozíciót befolyásoló felhasználási feltételek 

1.2.1. A környezeti expozíció elleni védekezés: Összeállítás keverékké - Cink (ERC 2) 
Felhasznált mennyiség, gyakoriság és felhasználási időtartam (vagy hasznos élettartam) 

Napi mennyiség telephelyenként ≤ 0,6 tonna/nap 

Éves mennyiség telephelyenként ≤ 135 tonna/év 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Elektrosztatikus leválasztók vagy nedves elektrosztatikus leválasztók vagy ciklonok vagy textil-/zsákos szűrő 
vagy kerámiából/fémből készült hálós szűrő 

Vegyszeres kicsapás vagy ülepítés vagy szűrés vagy elektrolízis vagy fordított ozmózis vagy ioncsere 

A biológiai szennyvíztisztító telephez kapcsolódó feltételek és intézkedések 

Települési szennyvíztisztító telep alkalmazása feltételezett. 

Feltételezett áramlás a házi szennyvíztisztító telepen ≥ 2E3 m3/nap 

Az ártalmatlanításra szánt hulladék (a cikk hulladékát is ideértve) külső kezeléséhez kapcsolódó feltételek 
és intézkedések 

A hulladékterméket vagy a használt tartályokat a helyi előírások alapján kell ártalmatlanítani. 

1.2.2. A környezeti expozíció elleni védekezés: Összeállítás keverékké - Bór (ERC 2) 
Felhasznált mennyiség, gyakoriság és felhasználási időtartam (vagy hasznos élettartam) 

Napi mennyiség telephelyenként ≤ 0,6 tonna/nap 

Éves mennyiség telephelyenként ≤ 135 tonna/év 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Elektrosztatikus leválasztók vagy nedves elektrosztatikus leválasztók vagy ciklonok vagy textil-/zsákos szűrő 
vagy kerámiából/fémből készült hálós szűrő 

Vegyszeres kicsapás vagy ülepítés vagy szűrés vagy elektrolízis vagy fordított ozmózis vagy ioncsere 

A biológiai szennyvíztisztító telephez kapcsolódó feltételek és intézkedések 

Települési szennyvíztisztító telep alkalmazása feltételezett. 

Feltételezett áramlás a házi szennyvíztisztító telepen ≥ 2E3 m3/nap  

Az ártalmatlanításra szánt hulladék (a cikk hulladékát is ideértve) külső kezeléséhez kapcsolódó feltételek 
és intézkedések 

A hulladékterméket vagy a használt tartályokat a helyi előírások alapján kell ártalmatlanítani. 
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1.2.3. A környezeti expozíció elleni védekezés: Összeállítás szilárd mátrixba - Cink (ERC 
3) 
Felhasznált mennyiség, gyakoriság és felhasználási időtartam (vagy hasznos élettartam) 

Napi mennyiség telephelyenként ≤ 0,6 tonna/nap 

Éves mennyiség telephelyenként ≤ 135 tonna/év 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

A levegőbe történő kibocsátást a következő kockázatkezelési intézkedések (RMMs) közül egy vagy több 
elfogadása csökkenti: elektrosztatikus leválasztók, nedves elektrosztatikus leválasztók, ciklonok, textil-/zsákos 
szűrő vagy kerámiából/fémből készült hálós szűrő. 

A szennyvíz vegyszeres kicsapással, ülepítéssel, szűréssel, elektrolízissel, fordított ozmózissal vagy ioncserével 
való helyszíni kezelésének elfogadása. 

A biológiai szennyvíztisztító telephez kapcsolódó feltételek és intézkedések 

Helyszíni szennyvízkezelés biztosítása. 

Feltételezett áramlás a házi szennyvíztisztító telepen ≥ 2E3 m3/nap 

A szennyvíziszap nem kerül a talajba 

Az ártalmatlanításra szánt hulladék (a cikk hulladékát is ideértve) külső kezeléséhez kapcsolódó feltételek 
és intézkedések 

A hulladékterméket vagy a használt tartályokat a helyi előírások alapján kell ártalmatlanítani. 

1.2.4. A környezeti expozíció elleni védekezés: Összeállítás szilárd mátrixba - Bór (ERC 3) 
Felhasznált mennyiség, gyakoriság és felhasználási időtartam (vagy hasznos élettartam) 

Napi mennyiség telephelyenként ≤ 0,6 tonna/nap 

Éves mennyiség telephelyenként ≤ 135 tonna/év 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

A levegőbe történő kibocsátást a következő kockázatkezelési intézkedések (RMMs) közül egy vagy több 
elfogadása csökkenti: elektrosztatikus leválasztók, nedves elektrosztatikus leválasztók, ciklonok, textil-/zsákos 
szűrő vagy kerámiából/fémből készült hálós szűrő. 

A szennyvíz vegyszeres kicsapással, ülepítéssel, szűréssel, elektrolízissel, fordított ozmózissal vagy ioncserével 
való helyszíni kezelésének elfogadása. 

A biológiai szennyvíztisztító telephez kapcsolódó feltételek és intézkedések 

Helyszíni szennyvízkezelés biztosítása. 

Feltételezett áramlás a házi szennyvíztisztító telepen ≥ 2E3 m3/nap 

A szennyvíziszap nem kerül a talajba 

Az ártalmatlanításra szánt hulladék (a cikk hulladékát is ideértve) külső kezeléséhez kapcsolódó feltételek 
és intézkedések 

A hulladékterméket vagy a használt tartályokat a helyi előírások alapján kell ártalmatlanítani. 

1.2.5. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyi termékek gyártása vagy 
finomítása zárt eljárásban az expozíció valószínűsége nélkül vagy egyenértékű elhatárolási 
körülmények között végzett eljárásokkal - por - vízmentes cink-borát (PROC 1) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 



 

Cink-borát  

3.7 verziójú Chesar eszközzel létrehozva Kommunikációs expozíciós forgatókönyv 9

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 150°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

1.2.6. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyi termékek gyártása vagy 
finomítása zárt eljárásban az expozíció valószínűsége nélkül vagy egyenértékű elhatárolási 
körülmények között végzett eljárásokkal - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát 
(PROC 1) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

1.2.7. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Dehidratálási eljárás vízmentes cink-
borát nyerése céljából (PROC 2) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 
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Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 425°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

1.2.8. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyi termékek gyártása vagy 
finomítása zárt, folytonos eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű 
elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - por - vízmentes cink-borát (PROC 2) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Zárt rendszerekben való felhasználás; Zárt átvitel: a fogadóedény a forrásedényre kapcsolt, vagy arra tömített; 
A tevékenység során a burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 
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Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 150°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Sűrített levegő használata nélküli kezelést foglal magában. 

1.2.9. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyi termékek gyártása vagy 
finomítása zárt, folytonos eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű 
elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - folyékony készítmény - vízmentes 
cink-borát (PROC 2) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Zárt rendszerekben való felhasználás; Zárt átvitel: a fogadóedény a forrásedényre kapcsolt, vagy arra tömített; 
A tevékenység során a burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 

1.2.10. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Gyártás vagy összeállítás a vegyiparban 
zárt, szakaszos eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási 
körülmények között végzett eljárásokkal - por - vízmentes cink-borát (PROC 3) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 
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5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Zárt rendszerekben való felhasználás; Zárt átvitel: a fogadóedény a forrásedényre kapcsolt, vagy arra tömített; 
A tevékenység során a burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 150°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Sűrített levegő használata nélküli kezelést foglal magában. 

1.2.11. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Gyártás vagy összeállítás a vegyiparban 
zárt, szakaszos eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási 
körülmények között végzett eljárásokkal - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát 
(PROC 3) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Zárt rendszerekben való felhasználás; Zárt átvitel: a fogadóedény a forrásedényre kapcsolt, vagy arra tömített; 
A tevékenység során a burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 
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Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 

1.2.12. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyipari termékek, ahol felmerül az 
expozíció lehetősége - por - vízmentes cink-borát (PROC 4) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

1000 kg alatti mennyiségekre vonatkozik 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 150°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Sűrített levegő használata nélküli kezelést foglal magában. 
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1.2.13. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyipari termékek, ahol felmerül az 
expozíció lehetősége - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 4) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 

1.2.14. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Keverés/elegyítés szakaszos eljárásban 
- por - vízmentes cink-borát (PROC 5) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

1000 kg alatti mennyiségekre vonatkozik 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 
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Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 150°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Sűrített levegő használata nélküli kezelést foglal magában. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. csak 
kis nyílásokkal rendelkező nagy zsákok zárt szitálása). 

1.2.15. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Keverés/elegyítés szakaszos eljárásban 
- folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 5) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 
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3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 

1.2.16. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) nem erre a célra kialakított eszközökben - por - vízmentes cink-borát (PROC 8a) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 100 kg-nál kevesebb por szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. porok 
beszórása nagy zsákokba kis nyíláson keresztül). 

1.2.17. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) nem erre a célra kialakított eszközökben - granulátumok/pelletek - vízmentes cink-
borát (PROC 8a) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag; közepes porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt porfelhő képződik, 
amely a gravitáció hatására gyorsan leülepedik. Például homok. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 
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Granulátum, pehely vagy pellet felhasználására vonatkozik. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. porok 
beszórása nagy zsákokba kis nyíláson keresztül). 

1.2.18. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) nem erre a célra kialakított eszközökben - folyékony készítmény - vízmentes cink-
borát (PROC 8a) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
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karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Alámerítéses töltésre vonatkozik. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (például 
folyadék továbbítása kis töltőnyíláson keresztül, pl. járművek tankolása). 

1.2.19. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben - por - vízmentes cink-borát (PROC 8b) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 kg-nál kevesebb por szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 
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A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

1.2.20. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben - granulátumok/pelletek - vízmentes cink-borát 
(PROC 8b) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag; közepes porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt porfelhő képződik, 
amely a gravitáció hatására gyorsan leülepedik. Például homok. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Granulátum, pehely vagy pellet felhasználására vonatkozik. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

1.2.21. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát 
(PROC 8b) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 
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Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Alámerítéses töltésre vonatkozik. 

1.2.22. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék kis tartályokba 
való továbbítása (erre a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - por - 
vízmentes cink-borát (PROC 9) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 100 kg-nál kevesebb por szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
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karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. porok 
beszórása nagy zsákokba kis nyíláson keresztül). 

1.2.23. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék kis tartályokba 
való továbbítása (erre a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - 
granulátumok/pelletek - vízmentes cink-borát (PROC 9) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag; közepes porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt porfelhő képződik, 
amely a gravitáció hatására gyorsan leülepedik. Például homok. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Granulátum, pehely vagy pellet felhasználására vonatkozik. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 kg-nál kevesebb por szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. porok 
beszórása nagy zsákokba kis nyíláson keresztül). 
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1.2.24. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék kis tartályokba 
való továbbítása (erre a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - folyékony 
készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 9) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (például 
folyadék továbbítása kis töltőnyíláson keresztül, pl. járművek tankolása). 

1.2.25. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Habosítóanyagok habgyártásban való 
felhasználása - vízmentes cink-borát (PROC 12) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 
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A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

1.2.26. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Tablettázás, tömörítés, extrudálás, 
szemcsésítés, granulálás - vízmentes cink-borát (PROC 14) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 kg-nál kevesebb por tömörítését foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 300°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. csak 
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kis nyílásokkal rendelkező nagy zsákok zárt szitálása). 

1.2.27. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Laboratóriumi reagensként történő 
felhasználás - por - vízmentes cink-borát (PROC 15) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

1.2.28. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Laboratóriumi reagensként történő 
felhasználás - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 15) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 
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Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

1.2.29. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Gépek manuális karbantartása 
(tisztítás és javítás) - por - vízmentes cink-borát (PROC 28) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztonságos kezelés elfogadása 

A látható pormaradékot tartalmazó tárgyak (pl. a porképződéssel járó környező tevékenységekből származó 
porral borított tárgyak) kezelésére terjed ki. 

1.2.30. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Gépek manuális karbantartása 
(tisztítás és javítás) - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 28) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 
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Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

1.2.31. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyi termékek gyártása vagy 
finomítása zárt eljárásban az expozíció valószínűsége nélkül vagy egyenértékű elhatárolási 
körülmények között végzett eljárásokkal - por - cink-borát-hidrát (PROC 1) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 150°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

1.2.32. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyi termékek gyártása vagy 
finomítása zárt eljárásban az expozíció valószínűsége nélkül vagy egyenértékű elhatárolási 
körülmények között végzett eljárásokkal - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 
1) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Folyadék 
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Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

1.2.33. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyi termékek gyártása vagy 
finomítása zárt, folytonos eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű 
elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - por - cink-borát-hidrát (PROC 2) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 150°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

1.2.34. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyi termékek gyártása vagy 
finomítása zárt, folytonos eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű 
elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - folyékony készítmény - cink-borát-
hidrát (PROC 2) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 
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Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Zárt rendszerekben való felhasználás; Zárt átvitel: a fogadóedény a forrásedényre kapcsolt, vagy arra tömített; 
A tevékenység során a burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 

1.2.35. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Gyártás vagy összeállítás a vegyiparban 
zárt, szakaszos eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási 
körülmények között végzett eljárásokkal - por - cink-borát-hidrát (PROC 3) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 
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Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 150°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

1.2.36. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Gyártás vagy összeállítás a vegyiparban 
zárt, szakaszos eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási 
körülmények között végzett eljárásokkal - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 
3) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Zárt rendszerekben való felhasználás; Zárt átvitel: a fogadóedény a forrásedényre kapcsolt, vagy arra tömített; 
A tevékenység során a burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 

1.2.37. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyipari termékek, ahol felmerül az 
expozíció lehetősége - por - cink-borát-hidrát (PROC 4) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

100 kg alatti mennyiségekre vonatkozik 
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Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 150°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Sűrített levegő használata nélküli kezelést foglal magában. 

1.2.38. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyipari termékek, ahol felmerül az 
expozíció lehetősége - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 4) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 
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100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 

1.2.39. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Keverés/elegyítés szakaszos eljárásban 
- por - cink-borát-hidrát (PROC 5) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

100 kg alatti mennyiségekre vonatkozik 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 150°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

1000 m3-nél nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Sűrített levegő használata nélküli kezelést foglal magában. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. csak 
kis nyílásokkal rendelkező nagy zsákok zárt szitálása). 

1.2.40. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Keverés/elegyítés szakaszos eljárásban 
- folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 5) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 



 

Cink-borát  

3.7 verziójú Chesar eszközzel létrehozva Kommunikációs expozíciós forgatókönyv 32

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 

1.2.41. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) nem erre a célra kialakított eszközökben - por - cink-borát-hidrát (PROC 8a) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 100 kg-nál kevesebb por szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 
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Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. porok 
beszórása nagy zsákokba kis nyíláson keresztül). 

1.2.42. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) nem erre a célra kialakított eszközökben - granulátumok/pelletek - cink-borát-
hidrát (PROC 8a) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag; közepes porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt porfelhő képződik, 
amely a gravitáció hatására gyorsan leülepedik. Például homok. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Granulátum, pehely vagy pellet felhasználására vonatkozik. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 100 kg-nál kevesebb por szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. porok 
beszórása nagy zsákokba kis nyíláson keresztül). 
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1.2.43. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) nem erre a célra kialakított eszközökben - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát 
(PROC 8a) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Alámerítéses töltésre vonatkozik. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (például 
folyadék továbbítása kis töltőnyíláson keresztül, pl. járművek tankolása). 

1.2.44. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben - por - cink-borát-hidrát (PROC 8b) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 kg-nál kevesebb por szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 
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Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

1.2.45. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben - granulátumok/pelletek - cink-borát-hidrát 
(PROC 8b) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag; közepes porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt porfelhő képződik, 
amely a gravitáció hatására gyorsan leülepedik. Például homok. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Granulátum, pehely vagy pellet felhasználására vonatkozik. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 
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A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

1.2.46. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát 
(PROC 8b) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Alámerítéses töltésre vonatkozik. 
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1.2.47. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék kis tartályokba 
való továbbítása (erre a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - por - cink-
borát-hidrát (PROC 9) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 100 kg-nál kevesebb por szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. porok 
beszórása nagy zsákokba kis nyíláson keresztül). 

1.2.48. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék kis tartályokba 
való továbbítása (erre a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - 
granulátumok/pelletek - cink-borát-hidrát (PROC 9) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag; közepes porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt porfelhő képződik, 
amely a gravitáció hatására gyorsan leülepedik. Például homok. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Granulátum, pehely vagy pellet felhasználására vonatkozik. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 
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Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 100 kg-nál kevesebb por szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. porok 
beszórása nagy zsákokba kis nyíláson keresztül). 

1.2.49. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék kis tartályokba 
való továbbítása (erre a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - folyékony 
készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 9) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 
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Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (például 
folyadék továbbítása kis töltőnyíláson keresztül, pl. járművek tankolása). 

1.2.50. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Habosítóanyagok habgyártásban való 
felhasználása - cink-borát-hidrát (PROC 12) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

1.2.51. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Tablettázás, tömörítés, extrudálás, 
szemcsésítés, granulálás - cink-borát-hidrát (PROC 14) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 
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Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 100 kg-nál kevesebb por tömörítését foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 300°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. csak 
kis nyílásokkal rendelkező nagy zsákok zárt szitálása). 

1.2.52. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Laboratóriumi reagensként történő 
felhasználás - por - cink-borát-hidrát (PROC 15) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 
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Beltéri felhasználás 

1.2.53. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Laboratóriumi reagensként történő 
felhasználás - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 15) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

1.2.54. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Gépek manuális karbantartása 
(tisztítás és javítás) - por - cink-borát-hidrát (PROC 28) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 
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A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztonságos kezelés elfogadása 

A látható pormaradékot tartalmazó tárgyak (pl. a porképződéssel járó környező tevékenységekből származó 
porral borított tárgyak) kezelésére terjed ki. 

1.2.55. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Gépek manuális karbantartása 
(tisztítás és javítás) - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 28) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 100%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

1.3. Az expozíció becslése és annak forrására történő hivatkozás 

1.3.1. Környezeti kibocsátás és expozíció: Összeállítás keverékké - Cink (ERC 2) 
Kibocsátási útvonal Kibocsátási arány Kibocsátás becslési módszere 

Víz 0,015 kg/nap Becsült kibocsátási tényező 

Levegő 3 kg/nap Becsült kibocsátási tényező 

Talaj 0,06 kg/nap ERC 
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Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

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

Üledék (édesvíz) 61,32 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) 0,521 

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

Üledék (tengervíz) 7,89 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) 0,14 

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

Mezőgazdasági talaj 0,296 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – belélegzés (szisztémás hatások) 

5,14E-4 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – szájon át történő bejutás 

0,029 mg/ttkg/nap (EUSES 2.1.2) 0,035 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – kombinált útvonalak 

 0,035 

1.3.2. Környezeti kibocsátás és expozíció: Összeállítás keverékké - Bór (ERC 2) 
Kibocsátási útvonal Kibocsátási arány Kibocsátás becslési módszere 

Víz 0,015 kg/nap Becsült kibocsátási tényező 

Levegő 3 kg/nap Becsült kibocsátási tényező 

Talaj 0,06 kg/nap ERC 

  

Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

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

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

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

Mezőgazdasági talaj 6,34E-3 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – belélegzés (szisztémás hatások) 

5,14E-4 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – szájon át történő bejutás 

0,077 mg/ttkg/nap (EUSES 2.1.2) 0,454 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – kombinált útvonalak 

 0,454 

1.3.3. Környezeti kibocsátás és expozíció: Összeállítás szilárd mátrixba - Cink (ERC 3) 
Kibocsátási útvonal Kibocsátási arány Kibocsátás becslési módszere 

Víz 0,03 kg/nap SPERC 

Levegő 0,03 kg/nap SPERC 

Talaj 0,6 kg/nap SPERC 

  

Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

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

Üledék (édesvíz) 92,39 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) 0,784 

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

Üledék (tengervíz) 10,99 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) 0,195 

Szennyvíztisztító telep 0.015 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,15 

Mezőgazdasági talaj 0,282 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – belélegzés (szisztémás hatások) 

5,3E-6 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 
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Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – szájon át történő bejutás 

3,84E-4 mg/ttkg/nap (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – kombinált útvonalak 

 < 0,01 

1.3.4. Környezeti kibocsátás és expozíció: Összeállítás szilárd mátrixba - Bór (ERC 3) 
Kibocsátási útvonal Kibocsátási arány Kibocsátás becslési módszere 

Víz 0,03 kg/nap SPERC 

Levegő 0,03 kg/nap SPERC 

Talaj 0,6 kg/nap SPERC 

  

Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

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

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

Szennyvíztisztító telep 0.015 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mezőgazdasági talaj 3,25E-3 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – belélegzés (szisztémás hatások) 

5,14E-6 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – szájon át történő bejutás 

9,19E-4 mg/ttkg/nap (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – kombinált útvonalak 

 < 0,01 

1.3.5. Munkavállalói expozíció: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt eljárásban az 
expozíció valószínűsége nélkül vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett 
eljárásokkal - por - vízmentes cink-borát (PROC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,014 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,034 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

1.3.6. Munkavállalói expozíció: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt eljárásban az 
expozíció valószínűsége nélkül vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett 
eljárásokkal - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,014 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,034 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

1.3.7. Munkavállalói expozíció: Dehidratálási eljárás vízmentes cink-borát nyerése céljából 
(PROC 2) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,04 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,145 
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Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 1,37 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,039 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,079 

1.3.8. Munkavállalói expozíció: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt, folytonos 
eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között 
végzett eljárásokkal - por - vízmentes cink-borát (PROC 2) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,822 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,023 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,197 

1.3.9. Munkavállalói expozíció: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt, folytonos 
eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között 
végzett eljárásokkal - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 2) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 4,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 4,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,822 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,023 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,025 

1.3.10. Munkavállalói expozíció: Gyártás vagy összeállítás a vegyiparban zárt, szakaszos 
eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között 
végzett eljárásokkal - por - vízmentes cink-borát (PROC 3) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,414 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,012 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,185 

1.3.11. Munkavállalói expozíció: Gyártás vagy összeállítás a vegyiparban zárt, szakaszos 
eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között 
végzett eljárásokkal - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 3) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 4,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 4,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,414 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,012 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,013 

1.3.12. Munkavállalói expozíció: Vegyipari termékek, ahol felmerül az expozíció lehetősége 
- por - vízmentes cink-borát (PROC 4) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 4,116 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,116 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,233 
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1.3.13. Munkavállalói expozíció: Vegyipari termékek, ahol felmerül az expozíció lehetősége 
- folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 4) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,044 mg/m³ (ART) 0,018 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,044 mg/m³ (ART) 0,064 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 4,116 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,116 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,134 

1.3.14. Munkavállalói expozíció: Keverés/elegyítés szakaszos eljárásban - por - vízmentes 
cink-borát (PROC 5) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,232 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,405 

1.3.15. Munkavállalói expozíció: Keverés/elegyítés szakaszos eljárásban - folyékony 
készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 5) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,232 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,409 

1.3.16. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre 
a célra kialakított eszközökben - por - vízmentes cink-borát (PROC 8a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 13,71 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,386 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,56 

1.3.17. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre 
a célra kialakított eszközökben - granulátumok/pelletek - vízmentes cink-borát (PROC 8a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,232 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,405 

1.3.18. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre 
a célra kialakított eszközökben - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 8a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 13,71 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,386 
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Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,564 

1.3.19. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a 
célra kialakított eszközökben - por - vízmentes cink-borát (PROC 8b) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,48 mg/m³ (ART) 0,194 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,48 mg/m³ (ART) 0,696 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 13,71 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,386 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,58 

1.3.20. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a 
célra kialakított eszközökben - granulátumok/pelletek - vízmentes cink-borát (PROC 8b) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,232 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,349 

1.3.21. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a 
célra kialakított eszközökben - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 8b) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,15 mg/m³ (ART) 0,06 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,15 mg/m³ (ART) 0,217 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 13,71 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,386 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,447 

1.3.22. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre 
a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - por - vízmentes cink-borát (PROC 
9) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 6,86 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,193 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,367 

1.3.23. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre 
a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - granulátumok/pelletek - vízmentes 
cink-borát (PROC 9) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 4,116 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,116 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,233 
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1.3.24. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre 
a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - folyékony készítmény - vízmentes 
cink-borát (PROC 9) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,4 mg/m³ (ART) 0,161 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,4 mg/m³ (ART) 0,58 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 6,86 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,193 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,355 

1.3.25. Munkavállalói expozíció: Habosítóanyagok habgyártásban való felhasználása - 
vízmentes cink-borát (PROC 12) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,34 mg/ttkg/nap (ECETOC TRA Workers) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,187 

1.3.26. Munkavállalói expozíció: Tablettázás, tömörítés, extrudálás, szemcsésítés, 
granulálás - vízmentes cink-borát (PROC 14) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 2,058 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,058 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,175 

1.3.27. Munkavállalói expozíció: Laboratóriumi reagensként történő felhasználás - por - 
vízmentes cink-borát (PROC 15) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,202 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,725 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,34 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,211 

1.3.28. Munkavállalói expozíció: Laboratóriumi reagensként történő felhasználás - 
folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 15) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,202 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,725 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,34 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,211 

1.3.29. Munkavállalói expozíció: Gépek manuális karbantartása (tisztítás és javítás) - por - 
vízmentes cink-borát (PROC 28) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,24 mg/m³ (ART) 0,097 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,24 mg/m³ (ART) 0,348 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 13,71 mg/ttkg/nap (ECETOC TRA Workers) 0,386 
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Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,483 

1.3.30. Munkavállalói expozíció: Gépek manuális karbantartása (tisztítás és javítás) - 
folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 28) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,04 mg/m³ (ART) 0,016 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,04 mg/m³ (ART) 0,058 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 13,71 mg/ttkg/nap (ECETOC TRA Workers) 0,386 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,402 

1.3.31. Munkavállalói expozíció: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt eljárásban 
az expozíció valószínűsége nélkül vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett 
eljárásokkal - por - cink-borát-hidrát (PROC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,012 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,034 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

1.3.32. Munkavállalói expozíció: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt eljárásban 
az expozíció valószínűsége nélkül vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett 
eljárásokkal - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,012 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,034 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

1.3.33. Munkavállalói expozíció: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt, folytonos 
eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között 
végzett eljárásokkal - por - cink-borát-hidrát (PROC 2) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,015 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,123 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 1,37 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,018 

1.3.34. Munkavállalói expozíció: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt, folytonos 
eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között 
végzett eljárásokkal - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 2) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,044 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,044 mg/m³ (ART) 0,054 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 1,37 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,01 
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1.3.35. Munkavállalói expozíció: Gyártás vagy összeállítás a vegyiparban zárt, szakaszos 
eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között 
végzett eljárásokkal - por - cink-borát-hidrát (PROC 3) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,015 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,123 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,69 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,016 

1.3.36. Munkavállalói expozíció: Gyártás vagy összeállítás a vegyiparban zárt, szakaszos 
eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között 
végzett eljárásokkal - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 3) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,044 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,044 mg/m³ (ART) 0,054 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,69 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

1.3.37. Munkavállalói expozíció: Vegyipari termékek, ahol felmerül az expozíció lehetősége 
- por - cink-borát-hidrát (PROC 4) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 6,86 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,018 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,081 

1.3.38. Munkavállalói expozíció: Vegyipari termékek, ahol felmerül az expozíció lehetősége 
- folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 4) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 6,86 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,018 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,082 

1.3.39. Munkavállalói expozíció: Keverés/elegyítés szakaszos eljárásban - por - cink-borát-
hidrát (PROC 5) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,65 mg/m³ (ART) 0,096 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,65 mg/m³ (ART) 0,802 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 13,71 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,036 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,131 

1.3.40. Munkavállalói expozíció: Keverés/elegyítés szakaszos eljárásban - folyékony 
készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 5) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 



 

Cink-borát  

3.7 verziójú Chesar eszközzel létrehozva Kommunikációs expozíciós forgatókönyv 51

Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 13,71 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,036 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,1 

1.3.41. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre 
a célra kialakított eszközökben - por - cink-borát-hidrát (PROC 8a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 13,71 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,036 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,099 

1.3.42. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre 
a célra kialakított eszközökben - granulátumok/pelletek - cink-borát-hidrát (PROC 8a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 13,71 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,036 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,099 

1.3.43. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre 
a célra kialakított eszközökben - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 8a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 13,71 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,036 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,1 

1.3.44. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a 
célra kialakított eszközökben - por - cink-borát-hidrát (PROC 8b) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,48 mg/m³ (ART) 0,071 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,48 mg/m³ (ART) 0,593 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 13,71 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,036 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,106 

1.3.45. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a 
célra kialakított eszközökben - granulátumok/pelletek - cink-borát-hidrát (PROC 8b) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 13,71 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,036 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,078 
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1.3.46. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a 
célra kialakított eszközökben - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 8b) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,15 mg/m³ (ART) 0,022 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,15 mg/m³ (ART) 0,185 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 13,71 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,036 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,058 

1.3.47. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre 
a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - por - cink-borát-hidrát (PROC 9) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 6,86 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,018 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,081 

1.3.48. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre 
a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - granulátumok/pelletek - cink-
borát-hidrát (PROC 9) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 6,86 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,018 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,081 

1.3.49. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre 
a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - folyékony készítmény - cink-borát-
hidrát (PROC 9) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,4 mg/m³ (ART) 0,059 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,4 mg/m³ (ART) 0,494 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 6,86 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,018 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,077 

1.3.50. Munkavállalói expozíció: Habosítóanyagok habgyártásban való felhasználása - 
cink-borát-hidrát (PROC 12) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,34 mg/ttkg/nap (ECETOC TRA Workers) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,066 

1.3.51. Munkavállalói expozíció: Tablettázás, tömörítés, extrudálás, szemcsésítés, 
granulálás - cink-borát-hidrát (PROC 14) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 



 

Cink-borát  

3.7 verziójú Chesar eszközzel létrehozva Kommunikációs expozíciós forgatókönyv 53

Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 3,43 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,072 

1.3.52. Munkavállalói expozíció: Laboratóriumi reagensként történő felhasználás - por - 
cink-borát-hidrát (PROC 15) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,617 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,34 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,074 

1.3.53. Munkavállalói expozíció: Laboratóriumi reagensként történő felhasználás - 
folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 15) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,617 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,34 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,074 

1.3.54. Munkavállalói expozíció: Gépek manuális karbantartása (tisztítás és javítás) - por - 
cink-borát-hidrát (PROC 28) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,24 mg/m³ (ART) 0,035 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,24 mg/m³ (ART) 0,296 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 13,71 mg/ttkg/nap (ECETOC TRA Workers) 0,036 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,071 

1.3.55. Munkavállalói expozíció: Gépek manuális karbantartása (tisztítás és javítás) - 
folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 28) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,04 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,04 mg/m³ (ART) 0,049 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 13,71 mg/ttkg/nap (ECETOC TRA Workers) 0,036 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,041 

1.4. Útmutatás a továbbfelhasználó részére, amelynek alapján eldöntheti, 
hogy az expozíciós forgatókönyv által szabott kereteken belül dolgozik-e 
Útmutatás:  
A továbbfelhasználók telephelyein történő felhasználás feltételei bizonyos mértékben eltérhetnek az expozíciós 
forgatókönyvben leírtaktól. Ha az expozíciós forgatókönyvben foglalt és a felhasználó saját gyakorlata alapján 
megállapított felhasználási feltételek eltérnek egymástól, az nem jelenti azt, hogy nem lefedett felhasználásról van 
szó. A kockázat továbbra is megfelelően kézben tartható. Annak eldöntési módját, hogy a felhasználási feltételek 
mellett az expozíciós szintek nem haladják meg a szállító által meghatározott feltételek melletti expozíciós 
szinteket, „arányosításnak” nevezik. Az arányosítással kapcsolatos utasításokat az alábbiakban ismertetjük.  

Emberi egészség: A munkavállaló bőr-expozíciójának értékelését a CHESAR v3.7. eszközt alapul véve a TRA 
Workers 3.0 alkalmazás használatával végezték. A munkavállaló belégzési expozíciójának értékelését a legtöbb 
PROC esetében az ART v1.5 modell használatával végezték. Csupán néhány PROC esetében végezték a belégzési 
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expozíció értékelését a CHESAR eszközt alapul véve a TRA Workers 3.0 modell alkalmazásával. Ily módon 
lehetőség adódott a vízmentes cink-borát és a cink-borát-hidrát megkülönböztetésére. 

Környezet: A környezetbe történő kibocsátások becslése a CHESAR v3.7. eszközt alapul véve az EUSES v.2.1.2 
alkalmazás használatával történik. A környezeti modellezésnél – a legrosszabb esetet feltételezve – a cink-borát 
teljesen feloldódik a vízben cink- és borátionokra szétesve, ezek a toxicitás mozgatórugói. Noha a vízmentes cink-
borát 35,19% Zn-et és 17,45% B-t tartalmaz (hidratált formák esetén alacsonyabb koncentrációkból kell 
kiindulni), a környezetbe történő kibocsátást a Zn és B azonos mennyiségének feltételezésével becsüljük meg. Az 
ERC 3 kategória esetében a kibocsátások becslését az Eurometaux SpERC 3.1v3 eszköz használatával végezték. 
Az ERC 2 kategória esetében a levegőbe és a vízbe történő kibocsátás helyszínspecifikus információkon alapul. 
 
Arányosítási eszköz:  
Az arányosításhoz a fent említett, nyilvánosan elérhető modellezési eszközöket használja. 
 
Arányosítással kapcsolatos utasítások:  
Az arányosítás révén ellenőrizhető, hogy az Ön felhasználási feltételei egyenértékűek-e az expozíciós 
forgatókönyvben meghatározott felhasználási feltételekkel. Amennyiben felhasználási feltételei csak kis 
mértékben különböznek a megfelelő expozíciós forgatókönyvben ismertetett felhasználási feltételektől, 
igazolhatja, hogy felhasználási feltételei mellett az expozíciós szintek nem haladják meg a leírt feltételek melletti 
expozíciós szinteket. Ezt úgy lehet igazolni, hogy egy adott feltételben bekövetkező változást más feltételek 
változásával ellensúlyozunk.  
 
Arányosítható paraméterek:  
Az alábbiakban azokat az arányosításhoz használandó kulcsfontosságú tényezőket adjuk meg, amelyek a 
tényleges felhasználási helyzetben valószínűleg változnak.  

- Munkavállalók:  
TRA Workers 3.0: A tevékenység időtartama, Az anyag százalékos aránya a keverékben/árucikkben, 
Általános szellőztetés, Helyi légelszívás, Üzemelési hőmérséklet, Egyéni védőfelszerelés.  
 
ART v1.5: A tevékenység időtartama, Az anyag százalékos aránya a keverékben/árucikkben, Általános 
szellőztetés, Helyi légelszívás, Üzemi hőmérséklet, Műhelyméret, Termékmennyiség porok mozgatása 
és keverése során, Átviteli sebesség, Nyitott felület, Ejtési magasság, Szállítási terhelés típusa, 
Szennyezettségi szint, Kezelt/szennyezett felület, Keverési szint porok mozgatása és keverése során, 
Porok tömörítési aránya, Lehulló folyékony termékek alkalmazásának típusa, Légzésvédő eszközök 
(RPE).  
Megjegyzés: Az ART előrejelzi a levegő koncentrációját a munkavállaló személyes légzési zónájában, 
esetleges légzésvédő eszköz külső oldalán. Ezért a légzésvédő eszközök használatát külön kell mérlegelni.  
 
Megjegyzés az RMM-ek kapcsán: A kockázatkezelési intézkedésekhez kapcsolódó legfontosabb 
információk a hatékonysággal kapcsolatosak. Biztos lehet abban, hogy kockázatkezelési intézkedéseit az 
expozíciós forgatókönyv magában foglalja, ha intézkedéseinek hatékonysága azonos vagy jobb, mint 
amit az expozíciós forgatókönyv meghatároz.  
 

- Környezet:  
Napi felhasználási mennyiség, éves felhasználási mennyiség, kibocsátási napok száma, kibocsátási 
tényezők, a szennyvíztisztító telep kibocsátási aránya, a befogadó felszíni víz áramlási sebessége.  

 
Az arányosítással kapcsolatos további részletekért lásd az ECHA Guidance for downstream users v2.1 (2014. 
október) és Practical Guide 13 (2012. június) című dokumentumát.  
 
Az arányosítás korlátai:  
A kockázatjellemzési arányokat (RCR), amelyeket nem szabad túllépni, az 1.3. szakasz ismerteti. 
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2. ES 2: Ipari telephelyeken történő felhasználás; Különféle 
termékek (PC 1, PC 9a, PC 32); Egyéb (SU 0) 

2.1. Felhasználási leírók 
ES-név: Cink-borát vagy cink-borát-tartalmú készítmények ipari felhasználása 
Termékkategória: Ragasztó- és szigetelőanyagok (PC 1), Bevonatok és festékek, hígítók, festékeltávolítók (PC 
9a), Polimer készítmények és vegyületek (PC 32) 
Felhasználási tevékenységet végző ágazat: Egyéb (SU 0) 

Környezet  

1: Árucikkbe vagy árucikkre való beépüléshez vezető felhasználás ipari telephelyen - Cink ERC 5 

2: Árucikkbe vagy árucikkre való beépüléshez vezető felhasználás ipari telephelyen - Bór ERC 5 

Munkavállaló  

3: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt eljárásban az expozíció valószínűsége 
nélkül vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - por - 
vízmentes cink-borát 

PROC 1 

4: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt eljárásban az expozíció valószínűsége 
nélkül vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - folyékony 
készítmény - vízmentes cink-borát 

PROC 1 

5: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt, folytonos eljárásban eseti, ellenőrzött 
expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - por 
- vízmentes cink-borát 

PROC 2 

6: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt, folytonos eljárásban eseti, ellenőrzött 
expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - 
folyékony készítmény - vízmentes cink-borát 

PROC 2 

7: Keverés/elegyítés szakaszos eljárásban - por - vízmentes cink-borát PROC 5 

8: Keverés/elegyítés szakaszos eljárásban - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát PROC 5 

9: Kalenderezési műveletek - por - vízmentes cink-borát PROC 6 

10: Kalenderezési műveletek - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát PROC 6 

11: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre a célra kialakított 
eszközökben - por - vízmentes cink-borát 

PROC 8a 

12: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre a célra kialakított 
eszközökben - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát 

PROC 8a 

13: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben 
- por - vízmentes cink-borát 

PROC 8b 

14: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben 
- folyékony készítmény - vízmentes cink-borát 

PROC 8b 

15: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre a célra kialakított 
töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - por - vízmentes cink-borát 

PROC 9 

16: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre a célra kialakított 
töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát 

PROC 9 

17: Ipari porlasztás - por - vízmentes cink-borát PROC 7 

18: Ipari porlasztás - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát PROC 7 

19: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel - por - vízmentes cink-borát PROC 10 

20: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát PROC 10 

21: Nem ipari permetezés - por - vízmentes cink-borát PROC 11 

22: Nem ipari permetezés - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát PROC 11 

23: Árucikkek bemártással és öntéssel való kezelése - por - vízmentes cink-borát PROC 13 

24: Árucikkek bemártással és öntéssel való kezelése - folyékony készítmény - vízmentes PROC 13 
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cink-borát 

25: Gépek manuális karbantartása (tisztítás és javítás) - por - vízmentes cink-borát PROC 28 

26: Gépek manuális karbantartása (tisztítás és javítás) - folyékony készítmény - vízmentes 
cink-borát 

PROC 28 

27: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt eljárásban az expozíció valószínűsége 
nélkül vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - por - cink-
borát-hidrát 

PROC 1 

28: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt eljárásban az expozíció valószínűsége 
nélkül vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - folyékony 
készítmény - cink-borát-hidrát 

PROC 1 

29: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt, folytonos eljárásban eseti, ellenőrzött 
expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - por 
- cink-borát-hidrát 

PROC 2 

30: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt, folytonos eljárásban eseti, ellenőrzött 
expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - 
folyékony készítmény - cink-borát-hidrát 

PROC 2 

31: Keverés/elegyítés szakaszos eljárásban - por - cink-borát-hidrát PROC 5 

32: Keverés/elegyítés szakaszos eljárásban - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát PROC 5 

33: Kalenderezési műveletek - por - cink-borát-hidrát PROC 6 

34: Kalenderezési műveletek - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát PROC 6 

35: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre a célra kialakított 
eszközökben - por - cink-borát-hidrát 

PROC 8a 

36: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre a célra kialakított 
eszközökben - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát 

PROC 8a 

37: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben 
- por - cink-borát-hidrát 

PROC 8b 

38: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben 
- folyékony készítmény - cink-borát-hidrát 

PROC 8b 

39: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre a célra kialakított 
töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - por - cink-borát-hidrát 

PROC 9 

40: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre a célra kialakított 
töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát 

PROC 9 

41: Ipari porlasztás - por - cink-borát-hidrát PROC 7 

42: Ipari porlasztás - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát PROC 7 

43: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel - por - cink-borát-hidrát PROC 10 

44: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát PROC 10 

45: Nem ipari permetezés - por - cink-borát-hidrát PROC 11 

46: Nem ipari permetezés - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát PROC 11 

47: Árucikkek bemártással és öntéssel való kezelése - por - cink-borát-hidrát PROC 13 

48: Árucikkek bemártással és öntéssel való kezelése - folyékony készítmény - cink-borát-
hidrát 

PROC 13 

49: Gépek manuális karbantartása (tisztítás és javítás) - por - cink-borát-hidrát PROC 28 

50: Gépek manuális karbantartása (tisztítás és javítás) - folyékony készítmény - cink-
borát-hidrát 

PROC 28 

Hasznos élettartammal kapcsolatos további expozíciós forgatókönyv(ek)  

ES 10: Hasznos élettartam (foglalkozásszerű felhasználó); Különféle árucikkek (AC 2, 
AC 4, AC 7, AC 8, AC 11, AC 13) 

 

ES 11: Hasznos élettartam (fogyasztók); Különféle árucikkek (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, 
AC 11, AC 13) 
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2.2. Az expozíciót befolyásoló felhasználási feltételek 

2.2.1. A környezeti expozíció elleni védekezés: Árucikkbe vagy árucikkre való beépüléshez 
vezető felhasználás ipari telephelyen - Cink (ERC 5) 
Felhasznált mennyiség, gyakoriság és felhasználási időtartam (vagy hasznos élettartam) 

Napi mennyiség telephelyenként ≤ 0,22 tonna/nap 

Éves mennyiség telephelyenként ≤ 50 tonna/év 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Kisebb felhasználók (lásd: IED (ipari kibocsátásokról szóló irányelv)) – nincs Nagyobb felhasználók (lásd: IED 
(ipari kibocsátásokról szóló irányelv))– csökkentés vagy oldószer-kezelési terv használata 

Az ártalmatlanításra szánt hulladék (a cikk hulladékát is ideértve) külső kezeléséhez kapcsolódó feltételek 
és intézkedések 

A technológiai hulladékot hulladékártalmatlanító vállalat újrahasznosíthatja vagy elégetheti 

Egyéb, a környezeti expozíciót befolyásoló feltételek 

Beltéri felhasználás 

Feltételezett telephelyi szennyvízkibocsátás ≥ 2E3 m3/nap 

2.2.2. A környezeti expozíció elleni védekezés: Árucikkbe vagy árucikkre való beépüléshez 
vezető felhasználás ipari telephelyen - Bór (ERC 5) 
Felhasznált mennyiség, gyakoriság és felhasználási időtartam (vagy hasznos élettartam) 

Napi mennyiség telephelyenként ≤ 0,22 tonna/nap 

Éves mennyiség telephelyenként ≤ 50 tonna/év 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Kisebb felhasználók (lásd: IED (ipari kibocsátásokról szóló irányelv)) – nincs Nagyobb felhasználók (lásd: IED 
(ipari kibocsátásokról szóló irányelv))– csökkentés vagy oldószer-kezelési terv használata 

Az ártalmatlanításra szánt hulladék (a cikk hulladékát is ideértve) külső kezeléséhez kapcsolódó feltételek 
és intézkedések 

A technológiai hulladékot hulladékártalmatlanító vállalat újrahasznosíthatja vagy elégetheti 

Egyéb, a környezeti expozíciót befolyásoló feltételek 

Beltéri felhasználás 

Feltételezett telephelyi szennyvízkibocsátás ≥ 2E3 m3/nap 

2.2.3. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyi termékek gyártása vagy 
finomítása zárt eljárásban az expozíció valószínűsége nélkül vagy egyenértékű elhatárolási 
körülmények között végzett eljárásokkal - por - vízmentes cink-borát (PROC 1) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 
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A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

2.2.4. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyi termékek gyártása vagy 
finomítása zárt eljárásban az expozíció valószínűsége nélkül vagy egyenértékű elhatárolási 
körülmények között végzett eljárásokkal - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát 
(PROC 1) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

2.2.5. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyi termékek gyártása vagy 
finomítása zárt, folytonos eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű 
elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - por - vízmentes cink-borát (PROC 2) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 



 

Cink-borát  

3.7 verziójú Chesar eszközzel létrehozva Kommunikációs expozíciós forgatókönyv 59

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Zárt rendszerekben való felhasználás; Zárt átvitel: a fogadóedény a forrásedényre kapcsolt, vagy arra tömített; 
A tevékenység során a burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Sűrített levegő használata nélküli kezelést foglal magában. 

2.2.6. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyi termékek gyártása vagy 
finomítása zárt, folytonos eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű 
elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - folyékony készítmény - vízmentes 
cink-borát (PROC 2) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Zárt rendszerekben való felhasználás; Zárt átvitel: a fogadóedény a forrásedényre kapcsolt, vagy arra tömített; 
A tevékenység során a burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 
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Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 

2.2.7. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Keverés/elegyítés szakaszos eljárásban - 
por - vízmentes cink-borát (PROC 5) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

1000 kg alatti mennyiségekre vonatkozik 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Sűrített levegő használata nélküli kezelést foglal magában. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. csak 
kis nyílásokkal rendelkező nagy zsákok zárt szitálása). 
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2.2.8. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Keverés/elegyítés szakaszos eljárásban - 
folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 5) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 

2.2.9. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Kalenderezési műveletek - por - 
vízmentes cink-borát (PROC 6) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 10 kg-nál kevesebb por tömörítését foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 
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A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 300°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. csak 
kis nyílásokkal rendelkező nagy zsákok zárt szitálása). 

2.2.10. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Kalenderezési műveletek - folyékony 
készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 6) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 4 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Viseljen olyan légzőkészüléket, amely legalább tizedére csökkenti a légszennyezettséget (APF ≥ 10). További 
leírásért olvassa el a biztonsági adatlap 8. szakaszát 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 300°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

2.2.11. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) nem erre a célra kialakított eszközökben - por - vízmentes cink-borát (PROC 8a) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 
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Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. porok 
beszórása nagy zsákokba kis nyíláson keresztül). 

2.2.12. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) nem erre a célra kialakított eszközökben - folyékony készítmény - vízmentes cink-
borát (PROC 8a) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
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intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

2.2.13. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben - por - vízmentes cink-borát (PROC 8b) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 
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2.2.14. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát 
(PROC 8b) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Alámerítéses töltésre vonatkozik. 

2.2.15. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék kis tartályokba 
való továbbítása (erre a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - por - 
vízmentes cink-borát (PROC 9) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 100 kg-nál kevesebb por szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 
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Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. porok 
beszórása nagy zsákokba kis nyíláson keresztül). 

2.2.16. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék kis tartályokba 
való továbbítása (erre a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - folyékony 
készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 9) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 
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100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

2.2.17. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Ipari porlasztás - por - vízmentes cink-
borát (PROC 7) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

A vegyi anyagokkal szemben ellenálló (az EN374 szabvány szerint tesztelt) védőkesztyűt kell viselni, és 
megfelelő munkavállalói alapképzésen kell részt venni.; Amennyiben a bőr szennyeződése várhatóan kiterjed a 
test más részeire is, akkor ezeket a testrészeket áthatolhatatlan védőruházattal is kell védeni ugyanúgy, ahogyan 
a kezek védelme esetében volt már taglalva.; További leírásért olvassa el a biztonsági adatlap 8. szakaszát. 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Porszórásra vonatkozik. 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Biztosítsa, hogy az alkalmazás csak vízszintes vagy lefelé irányuló. 

2.2.18. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Ipari porlasztás - folyékony készítmény 
- vízmentes cink-borát (PROC 7) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 
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Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Mértékletes alkalmazási arány (0,3–3 l/perc) 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

A vegyi anyagokkal szemben ellenálló (az EN374 szabvány szerint tesztelt) védőkesztyűt kell viselni, és 
megfelelő munkavállalói alapképzésen kell részt venni.; Amennyiben a bőr szennyeződése várhatóan kiterjed a 
test más részeire is, akkor ezeket a testrészeket áthatolhatatlan védőruházattal is kell védeni ugyanúgy, ahogyan 
a kezek védelme esetében volt már taglalva.; További leírásért olvassa el a biztonsági adatlap 8. szakaszát. 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Kevés sűrített levegővel vagy anélkül végrehajtott permetezés 

Biztosítsa, hogy az alkalmazás csak vízszintes vagy lefelé irányuló. 

2.2.19. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel - 
por - vízmentes cink-borát (PROC 10) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 
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Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

2.2.20. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel - 
folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 10) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

2.2.21. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Nem ipari permetezés - por - vízmentes 
cink-borát (PROC 11) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
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időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

A vegyi anyagokkal szemben ellenálló (az EN374 szabvány szerint tesztelt) védőkesztyűt kell viselni, és 
megfelelő munkavállalói alapképzésen kell részt venni.; Amennyiben a bőr szennyeződése várhatóan kiterjed a 
test más részeire is, akkor ezeket a testrészeket áthatolhatatlan védőruházattal is kell védeni ugyanúgy, ahogyan 
a kezek védelme esetében volt már taglalva.; További leírásért olvassa el a biztonsági adatlap 8. szakaszát. 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Porszórásra vonatkozik. 

Biztosítsa, hogy az alkalmazás csak vízszintes vagy lefelé irányuló. 

2.2.22. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Nem ipari permetezés - folyékony 
készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 11) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Mértékletes alkalmazási arány (0,3–3 l/perc) 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

A vegyi anyagokkal szemben ellenálló (az EN374 szabvány szerint tesztelt) védőkesztyűt kell viselni, és 
megfelelő munkavállalói alapképzésen kell részt venni.; Amennyiben a bőr szennyeződése várhatóan kiterjed a 
test más részeire is, akkor ezeket a testrészeket áthatolhatatlan védőruházattal is kell védeni ugyanúgy, ahogyan 
a kezek védelme esetében volt már taglalva.; További leírásért olvassa el a biztonsági adatlap 8. szakaszát. 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
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karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

1000 m3-nél nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Kevés sűrített levegővel vagy anélkül végrehajtott permetezés 

Biztosítsa, hogy az alkalmazás csak vízszintes vagy lefelé irányuló. 

2.2.23. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Árucikkek bemártással és öntéssel való 
kezelése - por - vízmentes cink-borát (PROC 13) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

2.2.24. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Árucikkek bemártással és öntéssel való 
kezelése - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 13) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
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karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

2.2.25. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Gépek manuális karbantartása 
(tisztítás és javítás) - por - vízmentes cink-borát (PROC 28) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Rendszeres munkavégzési eljárások felfogadása 

Korlátozott látható maradék porréteggel rendelkező tárgyak (vékony réteg látható) kezelésére terjed ki. 
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2.2.26. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Gépek manuális karbantartása 
(tisztítás és javítás) - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 28) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

2.2.27. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyi termékek gyártása vagy 
finomítása zárt eljárásban az expozíció valószínűsége nélkül vagy egyenértékű elhatárolási 
körülmények között végzett eljárásokkal - por - cink-borát-hidrát (PROC 1) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 
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Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

2.2.28. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyi termékek gyártása vagy 
finomítása zárt eljárásban az expozíció valószínűsége nélkül vagy egyenértékű elhatárolási 
körülmények között végzett eljárásokkal - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 
1) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

2.2.29. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyi termékek gyártása vagy 
finomítása zárt, folytonos eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű 
elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - por - cink-borát-hidrát (PROC 2) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 



 

Cink-borát  

3.7 verziójú Chesar eszközzel létrehozva Kommunikációs expozíciós forgatókönyv 75

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

2.2.30. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyi termékek gyártása vagy 
finomítása zárt, folytonos eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű 
elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - folyékony készítmény - cink-borát-
hidrát (PROC 2) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

2.2.31. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Keverés/elegyítés szakaszos eljárásban 
- por - cink-borát-hidrát (PROC 5) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

1000 kg alatti mennyiségekre vonatkozik 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
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irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Sűrített levegő használata nélküli kezelést foglal magában. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. csak 
kis nyílásokkal rendelkező nagy zsákok zárt szitálása). 

2.2.32. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Keverés/elegyítés szakaszos eljárásban 
- folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 5) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 

2.2.33. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Kalenderezési műveletek - por - cink-
borát-hidrát (PROC 6) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 
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Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 10 kg-nál kevesebb por tömörítését foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 150°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. csak 
kis nyílásokkal rendelkező nagy zsákok zárt szitálása). 

2.2.34. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Kalenderezési műveletek - folyékony 
készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 6) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
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rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 150°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

2.2.35. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) nem erre a célra kialakított eszközökben - por - cink-borát-hidrát (PROC 8a) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. porok 
beszórása nagy zsákokba kis nyíláson keresztül). 

2.2.36. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) nem erre a célra kialakított eszközökben - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát 
(PROC 8a) 
Termék-/árucikkjellemzők 
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Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

2.2.37. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben - por - cink-borát-hidrát (PROC 8b) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
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intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

2.2.38. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát 
(PROC 8b) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Alámerítéses töltésre vonatkozik. 

2.2.39. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék kis tartályokba 
való továbbítása (erre a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - por - cink-
borát-hidrát (PROC 9) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 
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Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 100 kg-nál kevesebb por szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. porok 
beszórása nagy zsákokba kis nyíláson keresztül). 

2.2.40. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék kis tartályokba 
való továbbítása (erre a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - folyékony 
készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 9) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 
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A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

2.2.41. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Ipari porlasztás - por - cink-borát-
hidrát (PROC 7) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Porszórásra vonatkozik. 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Biztosítsa, hogy az alkalmazás csak vízszintes vagy lefelé irányuló. 
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2.2.42. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Ipari porlasztás - folyékony készítmény 
- cink-borát-hidrát (PROC 7) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Mértékletes alkalmazási arány (0,3–3 l/perc) 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Biztosítsa, hogy az alkalmazás csak vízszintes vagy lefelé irányuló. 

2.2.43. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel - 
por - cink-borát-hidrát (PROC 10) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
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irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

2.2.44. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel - 
folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 10) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

2.2.45. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Nem ipari permetezés - por - cink-
borát-hidrát (PROC 11) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 
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Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Porszórásra vonatkozik. 

Biztosítsa, hogy az alkalmazás csak vízszintes vagy lefelé irányuló. 

2.2.46. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Nem ipari permetezés - folyékony 
készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 11) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Mértékletes alkalmazási arány (0,3–3 l/perc) 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

1000 m3-nél nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Kevés sűrített levegővel vagy anélkül végrehajtott permetezés 

Biztosítsa, hogy az alkalmazás csak vízszintes vagy lefelé irányuló. 
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2.2.47. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Árucikkek bemártással és öntéssel való 
kezelése - por - cink-borát-hidrát (PROC 13) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

2.2.48. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Árucikkek bemártással és öntéssel való 
kezelése - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 13) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Speciálisan tervezett és karbantartott helyi légelszívás (típusok: rögzített elszívóköpeny, szerszámra szerelt 
elszívás vagy zárt köpeny). Győződjön meg róla, hogy a hatékonyság legalább 90%-os. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 
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2.2.49. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Gépek manuális karbantartása 
(tisztítás és javítás) - por - cink-borát-hidrát (PROC 28) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Rendszeres munkavégzési eljárások felfogadása 

Korlátozott látható maradék porréteggel rendelkező tárgyak (vékony réteg látható) kezelésére terjed ki. 

2.2.50. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Gépek manuális karbantartása 
(tisztítás és javítás) - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 28) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 
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Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

2.3. Az expozíció becslése és annak forrására történő hivatkozás 

2.3.1. Környezeti kibocsátás és expozíció: Árucikkbe vagy árucikkre való beépüléshez 
vezető felhasználás ipari telephelyen - Cink (ERC 5) 
Kibocsátási útvonal Kibocsátási arány Kibocsátás becslési módszere 

Víz 0 kg/nap SPERC 

Levegő 3,3 kg/nap SPERC 

Talaj 0 kg/nap SPERC 

  

Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

Édesvíz 2,76E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Üledék (édesvíz) 30,24 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) 0,257 

Tengervíz 4,36E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Üledék (tengervíz) 4,783 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) 0,085 

Szennyvíztisztító telep 0 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mezőgazdasági talaj 0,297 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – belélegzés (szisztémás hatások) 

5,71E-4 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – szájon át történő bejutás 

0,032 mg/ttkg/nap (EUSES 2.1.2) 0,039 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – kombinált útvonalak 

 0,039 

2.3.2. Környezeti kibocsátás és expozíció: Árucikkbe vagy árucikkre való beépüléshez 
vezető felhasználás ipari telephelyen - Bór (ERC 5) 
Kibocsátási útvonal Kibocsátási arány Kibocsátás becslési módszere 

Víz 0 kg/nap SPERC 

Levegő 3,3 kg/nap SPERC 

Talaj 0 kg/nap SPERC 

  

Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

Édesvíz 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Tengervíz 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Szennyvíztisztító telep 0 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mezőgazdasági talaj 6,65E-3 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – belélegzés (szisztémás hatások) 

5,71E-4 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 0,086 mg/ttkg/nap (EUSES 2.1.2) 0,504 
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Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

emberek – szájon át történő bejutás 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – kombinált útvonalak 

 0,505 

2.3.3. Munkavállalói expozíció: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt eljárásban az 
expozíció valószínűsége nélkül vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett 
eljárásokkal - por - vízmentes cink-borát (PROC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,02 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

2.3.4. Munkavállalói expozíció: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt eljárásban az 
expozíció valószínűsége nélkül vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett 
eljárásokkal - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,02 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

2.3.5. Munkavállalói expozíció: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt, folytonos 
eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között 
végzett eljárásokkal - por - vízmentes cink-borát (PROC 2) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,822 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,023 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,197 

2.3.6. Munkavállalói expozíció: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt, folytonos 
eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között 
végzett eljárásokkal - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 2) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 4,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 4,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,822 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,023 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,025 

2.3.7. Munkavállalói expozíció: Keverés/elegyítés szakaszos eljárásban - por - vízmentes 
cink-borát (PROC 5) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,232 
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Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,405 

2.3.8. Munkavállalói expozíció: Keverés/elegyítés szakaszos eljárásban - folyékony 
készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 5) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,232 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,409 

2.3.9. Munkavállalói expozíció: Kalenderezési műveletek - por - vízmentes cink-borát 
(PROC 6) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 16,45 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,464 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,581 

2.3.10. Munkavállalói expozíció: Kalenderezési műveletek - folyékony készítmény - 
vízmentes cink-borát (PROC 6) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,09 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,036 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,09 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,13 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 16,45 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,464 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,5 

2.3.11. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre 
a célra kialakított eszközökben - por - vízmentes cink-borát (PROC 8a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,232 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,405 

2.3.12. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre 
a célra kialakított eszközökben - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 8a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,232 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,409 

2.3.13. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a 
célra kialakított eszközökben - por - vízmentes cink-borát (PROC 8b) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 
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Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,232 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,349 

2.3.14. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a 
célra kialakított eszközökben - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 8b) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,015 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,015 mg/m³ (ART) 0,022 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,232 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,238 

2.3.15. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre 
a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - por - vízmentes cink-borát (PROC 
9) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,24 mg/m³ (ART) 0,097 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,24 mg/m³ (ART) 0,348 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 4,116 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,116 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,213 

2.3.16. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre 
a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - folyékony készítmény - vízmentes 
cink-borát (PROC 9) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,37 mg/m³ (ART) 0,149 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,37 mg/m³ (ART) 0,536 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 4,116 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,116 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,265 

2.3.17. Munkavállalói expozíció: Ipari porlasztás - por - vízmentes cink-borát (PROC 7) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,48 mg/m³ (ART) 0,194 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,48 mg/m³ (ART) 0,696 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 2,572 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,072 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,266 

2.3.18. Munkavállalói expozíció: Ipari porlasztás - folyékony készítmény - vízmentes cink-
borát (PROC 7) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 2,572 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,072 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,25 
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2.3.19. Munkavállalói expozíció: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel - por - vízmentes cink-
borát (PROC 10) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,169 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,609 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 16,45 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,464 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,633 

2.3.20. Munkavállalói expozíció: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel - folyékony 
készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 10) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,41 mg/m³ (ART) 0,165 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,41 mg/m³ (ART) 0,594 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 16,45 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,464 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,629 

2.3.21. Munkavállalói expozíció: Nem ipari permetezés - por - vízmentes cink-borát (PROC 
11) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,48 mg/m³ (ART) 0,194 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,48 mg/m³ (ART) 0,696 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 6,428 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,181 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,375 

2.3.22. Munkavállalói expozíció: Nem ipari permetezés - folyékony készítmény - vízmentes 
cink-borát (PROC 11) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,37 mg/m³ (ART) 0,149 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,37 mg/m³ (ART) 0,536 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 6,428 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,181 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,33 

2.3.23. Munkavállalói expozíció: Árucikkek bemártással és öntéssel való kezelése - por - 
vízmentes cink-borát (PROC 13) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,121 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,435 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,232 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,353 

2.3.24. Munkavállalói expozíció: Árucikkek bemártással és öntéssel való kezelése - 
folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 13) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,121 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,435 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,232 
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Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,353 

2.3.25. Munkavállalói expozíció: Gépek manuális karbantartása (tisztítás és javítás) - por - 
vízmentes cink-borát (PROC 28) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,26 mg/m³ (ART) 0,105 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,26 mg/m³ (ART) 0,377 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (ECETOC TRA Workers) 0,232 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,337 

2.3.26. Munkavállalói expozíció: Gépek manuális karbantartása (tisztítás és javítás) - 
folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 28) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (ECETOC TRA Workers) 0,232 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,233 

2.3.27. Munkavállalói expozíció: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt eljárásban 
az expozíció valószínűsége nélkül vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett 
eljárásokkal - por - cink-borát-hidrát (PROC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,02 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

2.3.28. Munkavállalói expozíció: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt eljárásban 
az expozíció valószínűsége nélkül vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett 
eljárásokkal - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,02 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

2.3.29. Munkavállalói expozíció: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt, folytonos 
eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között 
végzett eljárásokkal - por - cink-borát-hidrát (PROC 2) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,088 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,741 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,822 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,09 
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2.3.30. Munkavállalói expozíció: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt, folytonos 
eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között 
végzett eljárásokkal - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 2) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,088 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,741 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,822 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,09 

2.3.31. Munkavállalói expozíció: Keverés/elegyítés szakaszos eljárásban - por - cink-borát-
hidrát (PROC 5) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,021 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,085 

2.3.32. Munkavállalói expozíció: Keverés/elegyítés szakaszos eljárásban - folyékony 
készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 5) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,021 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,086 

2.3.33. Munkavállalói expozíció: Kalenderezési műveletek - por - cink-borát-hidrát 
(PROC 6) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 16,45 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,043 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,085 

2.3.34. Munkavállalói expozíció: Kalenderezési műveletek - folyékony készítmény - cink-
borát-hidrát (PROC 6) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,15 mg/m³ (ART) 0,022 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,15 mg/m³ (ART) 0,185 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 16,45 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,043 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,065 

2.3.35. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre 
a célra kialakított eszközökben - por - cink-borát-hidrát (PROC 8a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,021 
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Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,085 

2.3.36. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre 
a célra kialakított eszközökben - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 8a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,021 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,086 

2.3.37. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a 
célra kialakított eszközökben - por - cink-borát-hidrát (PROC 8b) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,021 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,064 

2.3.38. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a 
célra kialakított eszközökben - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 8b) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,015 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,015 mg/m³ (ART) 0,019 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,021 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,024 

2.3.39. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre 
a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - por - cink-borát-hidrát (PROC 9) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,24 mg/m³ (ART) 0,035 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,24 mg/m³ (ART) 0,296 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 4,116 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,011 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,046 

2.3.40. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre 
a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - folyékony készítmény - cink-borát-
hidrát (PROC 9) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,37 mg/m³ (ART) 0,054 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,37 mg/m³ (ART) 0,457 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 4,116 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,011 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,065 

2.3.41. Munkavállalói expozíció: Ipari porlasztás - por - cink-borát-hidrát (PROC 7) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,48 mg/m³ (ART) 0,071 
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Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,48 mg/m³ (ART) 0,593 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 25,71 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,067 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,137 

2.3.42. Munkavállalói expozíció: Ipari porlasztás - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát 
(PROC 7) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 25,71 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,067 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,131 

2.3.43. Munkavállalói expozíció: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel - por - cink-borát-
hidrát (PROC 10) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,062 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,519 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 16,45 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,043 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,104 

2.3.44. Munkavállalói expozíció: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel - folyékony 
készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 10) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,41 mg/m³ (ART) 0,06 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,41 mg/m³ (ART) 0,506 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 16,45 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,043 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,103 

2.3.45. Munkavállalói expozíció: Nem ipari permetezés - por - cink-borát-hidrát (PROC 11) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,48 mg/m³ (ART) 0,071 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,48 mg/m³ (ART) 0,593 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 64,28 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,167 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,237 

2.3.46. Munkavállalói expozíció: Nem ipari permetezés - folyékony készítmény - cink-borát-
hidrát (PROC 11) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,37 mg/m³ (ART) 0,054 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,37 mg/m³ (ART) 0,457 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 64,28 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,167 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,221 
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2.3.47. Munkavállalói expozíció: Árucikkek bemártással és öntéssel való kezelése - por - 
cink-borát-hidrát (PROC 13) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,044 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,37 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,021 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,065 

2.3.48. Munkavállalói expozíció: Árucikkek bemártással és öntéssel való kezelése - 
folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 13) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,044 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,37 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,021 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,065 

2.3.49. Munkavállalói expozíció: Gépek manuális karbantartása (tisztítás és javítás) - por - 
cink-borát-hidrát (PROC 28) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,26 mg/m³ (ART) 0,038 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,26 mg/m³ (ART) 0,321 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (ECETOC TRA Workers) 0,021 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,06 

2.3.50. Munkavállalói expozíció: Gépek manuális karbantartása (tisztítás és javítás) - 
folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 28) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (ECETOC TRA Workers) 0,021 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,022 
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2.4. Útmutatás a továbbfelhasználó részére, amelynek alapján eldöntheti, 
hogy az expozíciós forgatókönyv által szabott kereteken belül dolgozik-e 
Útmutatás:  
A továbbfelhasználók telephelyein történő felhasználás feltételei bizonyos mértékben eltérhetnek az expozíciós 
forgatókönyvben leírtaktól. Ha az expozíciós forgatókönyvben foglalt és a felhasználó saját gyakorlata alapján 
megállapított felhasználási feltételek eltérnek egymástól, az nem jelenti azt, hogy nem lefedett felhasználásról van 
szó. A kockázat továbbra is megfelelően kézben tartható. Annak eldöntési módját, hogy a felhasználási feltételek 
mellett az expozíciós szintek nem haladják meg a szállító által meghatározott feltételek melletti expozíciós 
szinteket, „arányosításnak” nevezik. Az arányosítással kapcsolatos utasításokat az alábbiakban ismertetjük.  

Emberi egészség: A munkavállaló bőr-expozíciójának értékelését a CHESAR v3.7. eszközt alapul véve a TRA 
Workers 3.0 alkalmazás használatával végezték. A munkavállaló belégzési expozíciójának értékelését a legtöbb 
PROC esetében az ART v1.5 modell használatával végezték. Csupán néhány PROC esetében végezték a belégzési 
expozíció értékelését a CHESAR eszközt alapul véve a TRA Workers 3.0 modell alkalmazásával. Ily módon 
lehetőség adódott a vízmentes cink-borát és a cink-borát-hidrát megkülönböztetésére. 

Környezet: A környezetbe történő kibocsátások becslése a CHESAR v3.7. eszközt alapul véve az EUSES v.2.1.2 
alkalmazás használatával történik. A környezeti modellezésnél – a legrosszabb esetet feltételezve – a cink-borát 
teljesen feloldódik a vízben cink- és borátionokra szétesve, ezek a toxicitás mozgatórugói. Noha a vízmentes cink-
borát 35,19% Zn-et és 17,45% B-t tartalmaz (hidratált formák esetén alacsonyabb koncentrációkból kell 
kiindulni), a környezetbe történő kibocsátást a Zn és B azonos mennyiségének feltételezésével becsüljük meg. A 
kibocsátások becslésére a CEPE SpERC 5.1a.v2. eszköz használatával került sor. 
 
Arányosítási eszköz:  
Az arányosításhoz a fent említett, nyilvánosan elérhető modellezési eszközöket használja. 
 
Arányosítással kapcsolatos utasítások:  
Az arányosítás révén ellenőrizhető, hogy az Ön felhasználási feltételei egyenértékűek-e az expozíciós 
forgatókönyvben meghatározott felhasználási feltételekkel. Amennyiben felhasználási feltételei csak kis 
mértékben különböznek a megfelelő expozíciós forgatókönyvben ismertetett felhasználási feltételektől, 
igazolhatja, hogy felhasználási feltételei mellett az expozíciós szintek nem haladják meg a leírt feltételek melletti 
expozíciós szinteket. Ezt úgy lehet igazolni, hogy egy adott feltételben bekövetkező változást más feltételek 
változásával ellensúlyozunk.  
 
Arányosítható paraméterek:  
Az alábbiakban azokat az arányosításhoz használandó kulcsfontosságú tényezőket adjuk meg, amelyek a 
tényleges felhasználási helyzetben valószínűleg változnak.  

- Munkavállalók:  
TRA Workers 3.0: A tevékenység időtartama, Az anyag százalékos aránya a keverékben/árucikkben, 
Általános szellőztetés, Helyi légelszívás, Üzemelési hőmérséklet, Egyéni védőfelszerelés.  
 
ART v1.5: A tevékenység időtartama, Az anyag százalékos aránya a keverékben/árucikkben, Általános 
szellőztetés, Helyi légelszívás, Üzemi hőmérséklet, Műhelyméret, Termékmennyiség porok mozgatása 
és keverése során, Átviteli sebesség, Ejtési magasság, Szállítási terhelés típusa, Nyitott felület, 
Permetezéses alkalmazás típusa, Permetezési irány, Alkalmazási arány, Folyadékok felületre történő 
permetezésére szolgáló technika, Szennyezettségi szint, Kezelt/szennyezett felület, Keverési szint porok 
mozgatása és keverése során, Porok tömörítési aránya, Lehulló folyékony termékek alkalmazásának 
típusa, Légzésvédő eszközök (RPE).  
Megjegyzés: Az ART előrejelzi a levegő koncentrációját a munkavállaló személyes légzési zónájában, 
esetleges légzésvédő eszköz külső oldalán. Ezért a légzésvédő eszközök használatát külön kell mérlegelni.  
 
Megjegyzés az RMM-ek kapcsán: A kockázatkezelési intézkedésekhez kapcsolódó legfontosabb 
információk a hatékonysággal kapcsolatosak. Biztos lehet abban, hogy kockázatkezelési intézkedéseit az 
expozíciós forgatókönyv magában foglalja, ha intézkedéseinek hatékonysága azonos vagy jobb, mint 
amit az expozíciós forgatókönyv meghatároz.  
 



 

Cink-borát  

3.7 verziójú Chesar eszközzel létrehozva Kommunikációs expozíciós forgatókönyv 99

- Környezet:  
Napi felhasználási mennyiség, éves felhasználási mennyiség, kibocsátási napok száma, kibocsátási 
tényezők, a szennyvíztisztító telep kibocsátási aránya, a befogadó felszíni víz áramlási sebessége.  

 
Az arányosítással kapcsolatos további részletekért lásd az ECHA Guidance for downstream users v2.1 (2014. 
október) és Practical Guide 13 (2012. június) című dokumentumát.  
 
Az arányosítás korlátai:  
A kockázatjellemzési arányokat (RCR), amelyeket nem szabad túllépni, az 2.3. szakasz ismerteti. 
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3. ES 3: Ipari telephelyeken történő felhasználás; Különféle 
termékek (PC 16, PC 17, PC 24); Egyéb (SU 0) 

3.1. Felhasználási leírók 
ES-név: Cink-borátot tartalmazó kenőanyagok ipari felhasználása járművekben és gépekben (ATIEL-ATC Use 
Group B(i)) 
Termékkategória: Hőátadó közegként használt folyadékok (PC 16), Hidraulikus folyadékok (PC 17), 
Kenőanyagok, zsírok, lazítószerek (PC 24) 
Felhasználási tevékenységet végző ágazat: Egyéb (SU 0) 

Környezet  

1: Nem reaktív technológiai segédanyag felhasználása ipari telephelyen (nem dolgozzák 
fel árucikkbe vagy árucikkre) - Cink 

ERC 4 

2: Nem reaktív technológiai segédanyag felhasználása ipari telephelyen (nem dolgozzák 
fel árucikkbe vagy árucikkre) - Bór 

ERC 4 

3: Funkcionális folyadék felhasználása ipari telephelyen - Cink ERC 7 

4: Funkcionális folyadék felhasználása ipari telephelyen - Bór ERC 7 

Munkavállaló  

5: Kezdeti gyári feltöltés a tágulótartályból; kenőolaj - vízmentes cink-borát PROC 9 

6: Kezdeti gyári feltöltés tartályokból való kiöntéssel; kenőolaj - vízmentes cink-borát PROC 8b 

7: Kezdeti gyári feltöltés zsírbefecskendezéssel - vízmentes cink-borát PROC 2 

8: Kezdeti gyári feltöltés zsírbefecskendezéssel - vízmentes cink-borát PROC 9 

9: Kenőanyagként/zsírként való felhasználás zárt rendszerben - beltéri - vízmentes cink-
borát 

PROC 1 

10: Kenőanyagként/zsírként való felhasználás zárt rendszerben - kültéri - vízmentes cink-
borát 

PROC 1 

11: Karbantartási tevékenységek ipari körülmények között, általános expozíció a 
karbantartási munkák során, beleértve a leeresztést, a feltöltést, valamint a K + F 
tevékenységet - vízmentes cink-borát 

PROC 8b 

12: Anyagok tárolása - beltéri - vízmentes cink-borát PROC 1 

13: Anyagok tárolása - kültéri - vízmentes cink-borát PROC 1 

14: Anyagok tárolása - beltéri - vízmentes cink-borát PROC 2 

15: Anyagok tárolása - kültéri - vízmentes cink-borát PROC 2 

16: Kezdeti gyári feltöltés a tágulótartályból; kenőolaj - cink-borát-hidrát PROC 9 

17: Kezdeti gyári feltöltés tartályokból való kiöntéssel; kenőolaj - cink-borát-hidrát PROC 8b 

18: Kezdeti gyári feltöltés zsírbefecskendezéssel - cink-borát-hidrát PROC 2 

19: Kezdeti gyári feltöltés zsírbefecskendezéssel - cink-borát-hidrát PROC 9 

20: Kenőanyagként/zsírként való felhasználás zárt rendszerben - beltéri - cink-borát-
hidrát 

PROC 1 

21: Kenőanyagként/zsírként való felhasználás zárt rendszerben - kültéri - cink-borát-
hidrát 

PROC 1 

22: Karbantartási tevékenységek ipari körülmények között, általános expozíció a 
karbantartási munkák során, beleértve a leeresztést, a feltöltést, valamint a K + F 
tevékenységet - cink-borát-hidrát 

PROC 8b 

23: Anyagok tárolása - beltéri - cink-borát-hidrát PROC 1 

24: Anyagok tárolása - kültéri - cink-borát-hidrát PROC 1 

25: Anyagok tárolása - beltéri - cink-borát-hidrát PROC 2 

26: Anyagok tárolása - kültéri - cink-borát-hidrát PROC 2 
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3.2. Az expozíciót befolyásoló felhasználási feltételek 

3.2.1. A környezeti expozíció elleni védekezés: Nem reaktív technológiai segédanyag 
felhasználása ipari telephelyen (nem dolgozzák fel árucikkbe vagy árucikkre) - Cink (ERC 
4) 
Felhasznált mennyiség, gyakoriság és felhasználási időtartam (vagy hasznos élettartam) 

Napi mennyiség telephelyenként ≤ 25 tonna/nap 

Éves mennyiség telephelyenként ≤ 500 tonna/év 

A biológiai szennyvíztisztító telephez kapcsolódó feltételek és intézkedések 

Helyszíni szennyvízkezelés biztosítása. 

Feltételezett áramlás a házi szennyvíztisztító telepen ≥ 2E3 m3/nap 

A szennyvíziszap nem kerül a talajba 

Elhanyagolható szennyvízkibocsátás, mivel a folyamat vízzel való érintkezés nélkül zajlik. 

Az ártalmatlanításra szánt hulladék (a cikk hulladékát is ideértve) külső kezeléséhez kapcsolódó feltételek 
és intézkedések 

A hulladékterméket vagy a használt tartályokat a helyi előírások alapján kell ártalmatlanítani. 

Egyéb, a környezeti expozíciót befolyásoló feltételek 

A felhasználás során nincs vízzel való érintkezés. 

A befogadó felszíni víz áramlási sebessége ≥ 1,8E4 m3/nap 

3.2.2. A környezeti expozíció elleni védekezés: Nem reaktív technológiai segédanyag 
felhasználása ipari telephelyen (nem dolgozzák fel árucikkbe vagy árucikkre) - Bór (ERC 4) 
Felhasznált mennyiség, gyakoriság és felhasználási időtartam (vagy hasznos élettartam) 

Napi mennyiség telephelyenként ≤ 25 tonna/nap 

Éves mennyiség telephelyenként ≤ 500 tonna/év 

A biológiai szennyvíztisztító telephez kapcsolódó feltételek és intézkedések 

Helyszíni szennyvízkezelés biztosítása. 

Feltételezett áramlás a házi szennyvíztisztító telepen ≥ 2E3 m3/nap 

A szennyvíziszap nem kerül a talajba 

Elhanyagolható szennyvízkibocsátás, mivel a folyamat vízzel való érintkezés nélkül zajlik. 

Az ártalmatlanításra szánt hulladék (a cikk hulladékát is ideértve) külső kezeléséhez kapcsolódó feltételek 
és intézkedések 

A hulladékterméket vagy a használt tartályokat a helyi előírások alapján kell ártalmatlanítani. 

Egyéb, a környezeti expozíciót befolyásoló feltételek 

A felhasználás során nincs vízzel való érintkezés. 

A befogadó felszíni víz áramlási sebessége ≥ 1,8E4 m3/nap 

3.2.3. A környezeti expozíció elleni védekezés: Funkcionális folyadék felhasználása ipari 
telephelyen - Cink (ERC 7) 
Felhasznált mennyiség, gyakoriság és felhasználási időtartam (vagy hasznos élettartam) 

Napi mennyiség telephelyenként ≤ 25 tonna/nap 

Éves mennyiség telephelyenként ≤ 500 tonna/év 

A biológiai szennyvíztisztító telephez kapcsolódó feltételek és intézkedések 

Helyszíni szennyvízkezelés biztosítása. 

Feltételezett áramlás a házi szennyvíztisztító telepen ≥ 2E3 m3/nap 

A szennyvíziszap nem kerül a talajba 
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Elhanyagolható szennyvízkibocsátás, mivel a folyamat vízzel való érintkezés nélkül zajlik. 

Az ártalmatlanításra szánt hulladék (a cikk hulladékát is ideértve) külső kezeléséhez kapcsolódó feltételek 
és intézkedések 

A hulladékterméket vagy a használt tartályokat a helyi előírások alapján kell ártalmatlanítani. 

Egyéb, a környezeti expozíciót befolyásoló feltételek 

A felhasználás során nincs vízzel való érintkezés. 

A befogadó felszíni víz áramlási sebessége ≥ 1,8E4 m3/nap 

3.2.4. A környezeti expozíció elleni védekezés: Funkcionális folyadék felhasználása ipari 
telephelyen - Bór (ERC 7) 
Felhasznált mennyiség, gyakoriság és felhasználási időtartam (vagy hasznos élettartam) 

Napi mennyiség telephelyenként ≤ 25 tonna/nap 

Éves mennyiség telephelyenként ≤ 500 tonna/év 

A biológiai szennyvíztisztító telephez kapcsolódó feltételek és intézkedések 

Helyszíni szennyvízkezelés biztosítása. 

Feltételezett áramlás a házi szennyvíztisztító telepen ≥ 2E3 m3/nap 

A szennyvíziszap nem kerül a talajba 

Elhanyagolható szennyvízkibocsátás, mivel a folyamat vízzel való érintkezés nélkül zajlik. 

Az ártalmatlanításra szánt hulladék (a cikk hulladékát is ideértve) külső kezeléséhez kapcsolódó feltételek 
és intézkedések 

A hulladékterméket vagy a használt tartályokat a helyi előírások alapján kell ártalmatlanítani. 

Egyéb, a környezeti expozíciót befolyásoló feltételek 

A felhasználás során nincs vízzel való érintkezés. 

A befogadó felszíni víz áramlási sebessége ≥ 1,8E4 m3/nap 

3.2.5. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Kezdeti gyári feltöltés a tágulótartályból; 
kenőolaj - vízmentes cink-borát (PROC 9) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Közepes és nagy viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 
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Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

3.2.6. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Kezdeti gyári feltöltés tartályokból való 
kiöntéssel; kenőolaj - vízmentes cink-borát (PROC 8b) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Közepes és nagy viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

3.2.7. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Kezdeti gyári feltöltés 
zsírbefecskendezéssel - vízmentes cink-borát (PROC 2) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 
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Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Beltéri felhasználás 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

3.2.8. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Kezdeti gyári feltöltés 
zsírbefecskendezéssel - vízmentes cink-borát (PROC 9) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Közepes és nagy viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 
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3.2.9. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Kenőanyagként/zsírként való 
felhasználás zárt rendszerben - beltéri - vízmentes cink-borát (PROC 1) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Beltéri felhasználás 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

3.2.10. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Kenőanyagként/zsírként való 
felhasználás zárt rendszerben - kültéri - vízmentes cink-borát (PROC 1) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Kültéri felhasználás 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 
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3.2.11. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Karbantartási tevékenységek ipari 
körülmények között, általános expozíció a karbantartási munkák során, beleértve a 
leeresztést, a feltöltést, valamint a K + F tevékenységet - vízmentes cink-borát (PROC 8b) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Közepes és nagy viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

3.2.12. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyagok tárolása - beltéri - vízmentes 
cink-borát (PROC 1) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 
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Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Beltéri felhasználás 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

3.2.13. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyagok tárolása - kültéri - vízmentes 
cink-borát (PROC 1) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Kültéri felhasználás 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

3.2.14. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyagok tárolása - beltéri - vízmentes 
cink-borát (PROC 2) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 
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Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Beltéri felhasználás 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

3.2.15. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyagok tárolása - kültéri - vízmentes 
cink-borát (PROC 2) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Kültéri felhasználás 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

3.2.16. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Kezdeti gyári feltöltés a 
tágulótartályból; kenőolaj - cink-borát-hidrát (PROC 9) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Közepes és nagy viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 
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Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

3.2.17. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Kezdeti gyári feltöltés tartályokból való 
kiöntéssel; kenőolaj - cink-borát-hidrát (PROC 8b) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Közepes és nagy viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

3.2.18. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Kezdeti gyári feltöltés 
zsírbefecskendezéssel - cink-borát-hidrát (PROC 2) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 
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Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Beltéri felhasználás 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

3.2.19. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Kezdeti gyári feltöltés 
zsírbefecskendezéssel - cink-borát-hidrát (PROC 9) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Közepes és nagy viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

3.2.20. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Kenőanyagként/zsírként való 
felhasználás zárt rendszerben - beltéri - cink-borát-hidrát (PROC 1) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 
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Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Beltéri felhasználás 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

3.2.21. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Kenőanyagként/zsírként való 
felhasználás zárt rendszerben - kültéri - cink-borát-hidrát (PROC 1) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Kültéri felhasználás 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

3.2.22. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Karbantartási tevékenységek ipari 
körülmények között, általános expozíció a karbantartási munkák során, beleértve a 
leeresztést, a feltöltést, valamint a K + F tevékenységet - cink-borát-hidrát (PROC 8b) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Közepes és nagy viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 



 

Cink-borát  

3.7 verziójú Chesar eszközzel létrehozva Kommunikációs expozíciós forgatókönyv 112

időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

3.2.23. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyagok tárolása - beltéri - cink-borát-
hidrát (PROC 1) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Beltéri felhasználás 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

3.2.24. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyagok tárolása - kültéri - cink-borát-
hidrát (PROC 1) 
Termék-/árucikkjellemzők 
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Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Kültéri felhasználás 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

3.2.25. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyagok tárolása - beltéri - cink-borát-
hidrát (PROC 2) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Beltéri felhasználás 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

3.2.26. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyagok tárolása - kültéri - cink-borát-
hidrát (PROC 2) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 
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Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezi, hogy a tevékenységeket megfelelő és jól karbantartott berendezésekkel végzi, felügyelet alatt álló 
képzett személyzet.; Gondoskodjon a berendezések és gépek rendszeres ellenőrzéséről, tisztításáról és 
karbantartásáról.; Azonnal tisztítsa fel a kiömlött folyadékot.; Gondoskodjon a berendezések napi tisztításáról. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Kültéri felhasználás 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

3.3. Az expozíció becslése és annak forrására történő hivatkozás 

3.3.1. Környezeti kibocsátás és expozíció: Nem reaktív technológiai segédanyag 
felhasználása ipari telephelyen (nem dolgozzák fel árucikkbe vagy árucikkre) - Cink (ERC 
4) 
Kibocsátási útvonal Kibocsátási arány Kibocsátás becslési módszere 

Víz 5E-7 kg/nap SPERC 

Levegő 1,25 kg/nap SPERC 

Talaj 0 kg/nap SPERC 

  

Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

Édesvíz 2,76E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Üledék (édesvíz) 30,25 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) 0,257 

Tengervíz 4,36E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Üledék (tengervíz) 4,783 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) 0,085 

Szennyvíztisztító telep 2,47E-7 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mezőgazdasági talaj 0,282 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – belélegzés (szisztémás hatások) 

1,92E-5 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – szájon át történő bejutás 

1,17E-3 mg/ttkg/nap (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – kombinált útvonalak 

 < 0,01 

3.3.2. Környezeti kibocsátás és expozíció: Nem reaktív technológiai segédanyag 
felhasználása ipari telephelyen (nem dolgozzák fel árucikkbe vagy árucikkre) - Bór (ERC 4) 
Kibocsátási útvonal Kibocsátási arány Kibocsátás becslési módszere 

Víz 5E-7 kg/nap SPERC 

Levegő 1,25 kg/nap SPERC 

Talaj 0 kg/nap SPERC 

  

Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

Édesvíz 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 
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Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

Tengervíz 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Szennyvíztisztító telep 2,5E-7 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mezőgazdasági talaj 3,34E-3 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – belélegzés (szisztémás hatások) 

1,9E-5 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – szájon át történő bejutás 

2,95E-3 mg/ttkg/nap (EUSES 2.1.2) 0,017 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – kombinált útvonalak 

 0,017 

3.3.3. Környezeti kibocsátás és expozíció: Funkcionális folyadék felhasználása ipari 
telephelyen - Cink (ERC 7) 
Kibocsátási útvonal Kibocsátási arány Kibocsátás becslési módszere 

Víz 5E-7 kg/nap SPERC 

Levegő 1,25 kg/nap SPERC 

Talaj 0 kg/nap SPERC 

  

Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

Édesvíz 2,76E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Üledék (édesvíz) 30,25 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) 0,257 

Tengervíz 4,36E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Üledék (tengervíz) 4,783 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) 0,085 

Szennyvíztisztító telep 2,47E-7 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mezőgazdasági talaj 0,282 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – belélegzés (szisztémás hatások) 

1,92E-5 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – szájon át történő bejutás 

1,17E-3 mg/ttkg/nap (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – kombinált útvonalak 

 < 0,01 

3.3.4. Környezeti kibocsátás és expozíció: Funkcionális folyadék felhasználása ipari 
telephelyen - Bór (ERC 7) 
Kibocsátási útvonal Kibocsátási arány Kibocsátás becslési módszere 

Víz 5E-7 kg/nap SPERC 

Levegő 1,25 kg/nap SPERC 

Talaj 0 kg/nap SPERC 

  

Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

Édesvíz 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Tengervíz 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Szennyvíztisztító telep 2,5E-7 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mezőgazdasági talaj 3,34E-3 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – belélegzés (szisztémás hatások) 

1,9E-5 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 2,95E-3 mg/ttkg/nap (EUSES 2.1.2) 0,017 
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Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

emberek – szájon át történő bejutás 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – kombinált útvonalak 

 0,017 

3.3.5. Munkavállalói expozíció: Kezdeti gyári feltöltés a tágulótartályból; kenőolaj - 
vízmentes cink-borát (PROC 9) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,1 mg/m³ (ART) 0,04 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,1 mg/m³ (ART) 0,145 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 4,116 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,116 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,156 

3.3.6. Munkavállalói expozíció: Kezdeti gyári feltöltés tartályokból való kiöntéssel; kenőolaj 
- vízmentes cink-borát (PROC 8b) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,033 mg/m³ (ART) 0,013 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,033 mg/m³ (ART) 0,048 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,232 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,245 

3.3.7. Munkavállalói expozíció: Kezdeti gyári feltöltés zsírbefecskendezéssel - vízmentes 
cink-borát (PROC 2) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,169 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,609 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,822 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,023 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,193 

3.3.8. Munkavállalói expozíció: Kezdeti gyári feltöltés zsírbefecskendezéssel - vízmentes 
cink-borát (PROC 9) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,1 mg/m³ (ART) 0,04 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,1 mg/m³ (ART) 0,145 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 4,116 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,116 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,156 

3.3.9. Munkavállalói expozíció: Kenőanyagként/zsírként való felhasználás zárt rendszerben 
- beltéri - vízmentes cink-borát (PROC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,02 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 
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3.3.10. Munkavállalói expozíció: Kenőanyagként/zsírként való felhasználás zárt 
rendszerben - kültéri - vízmentes cink-borát (PROC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,02 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

3.3.11. Munkavállalói expozíció: Karbantartási tevékenységek ipari körülmények között, 
általános expozíció a karbantartási munkák során, beleértve a leeresztést, a feltöltést, 
valamint a K + F tevékenységet - vízmentes cink-borát (PROC 8b) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,033 mg/m³ (ART) 0,013 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,033 mg/m³ (ART) 0,048 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,232 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,245 

3.3.12. Munkavállalói expozíció: Anyagok tárolása - beltéri - vízmentes cink-borát (PROC 
1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,02 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

3.3.13. Munkavállalói expozíció: Anyagok tárolása - kültéri - vízmentes cink-borát (PROC 
1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,02 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

3.3.14. Munkavállalói expozíció: Anyagok tárolása - beltéri - vízmentes cink-borát (PROC 
2) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,169 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,609 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,822 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,023 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,193 

3.3.15. Munkavállalói expozíció: Anyagok tárolása - kültéri - vízmentes cink-borát (PROC 
2) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,169 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,609 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,822 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,023 
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Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,193 

3.3.16. Munkavállalói expozíció: Kezdeti gyári feltöltés a tágulótartályból; kenőolaj - cink-
borát-hidrát (PROC 9) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,1 mg/m³ (ART) 0,015 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,1 mg/m³ (ART) 0,123 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 4,116 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,011 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,025 

3.3.17. Munkavállalói expozíció: Kezdeti gyári feltöltés tartályokból való kiöntéssel; 
kenőolaj - cink-borát-hidrát (PROC 8b) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,033 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,033 mg/m³ (ART) 0,041 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,021 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,026 

3.3.18. Munkavállalói expozíció: Kezdeti gyári feltöltés zsírbefecskendezéssel - cink-borát-
hidrát (PROC 2) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,088 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,741 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,822 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,09 

3.3.19. Munkavállalói expozíció: Kezdeti gyári feltöltés zsírbefecskendezéssel - cink-borát-
hidrát (PROC 9) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,1 mg/m³ (ART) 0,015 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,1 mg/m³ (ART) 0,123 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 4,116 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,011 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,025 

3.3.20. Munkavállalói expozíció: Kenőanyagként/zsírként való felhasználás zárt 
rendszerben - beltéri - cink-borát-hidrát (PROC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,02 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

3.3.21. Munkavállalói expozíció: Kenőanyagként/zsírként való felhasználás zárt 
rendszerben - kültéri - cink-borát-hidrát (PROC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 
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Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,02 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

3.3.22. Munkavállalói expozíció: Karbantartási tevékenységek ipari körülmények között, 
általános expozíció a karbantartási munkák során, beleértve a leeresztést, a feltöltést, 
valamint a K + F tevékenységet - cink-borát-hidrát (PROC 8b) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,033 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,033 mg/m³ (ART) 0,041 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,021 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,026 

3.3.23. Munkavállalói expozíció: Anyagok tárolása - beltéri - cink-borát-hidrát (PROC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,02 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

3.3.24. Munkavállalói expozíció: Anyagok tárolása - kültéri - cink-borát-hidrát (PROC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,02 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

3.3.25. Munkavállalói expozíció: Anyagok tárolása - beltéri - cink-borát-hidrát (PROC 2) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,088 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,741 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,822 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,09 

3.3.26. Munkavállalói expozíció: Anyagok tárolása - kültéri - cink-borát-hidrát (PROC 2) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,062 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,519 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,822 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,064 

3.4. Útmutatás a továbbfelhasználó részére, amelynek alapján eldöntheti, 
hogy az expozíciós forgatókönyv által szabott kereteken belül dolgozik-e 
Útmutatás:  
A továbbfelhasználók telephelyein történő felhasználás feltételei bizonyos mértékben eltérhetnek az expozíciós 
forgatókönyvben leírtaktól. Ha az expozíciós forgatókönyvben foglalt és a felhasználó saját gyakorlata alapján 
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megállapított felhasználási feltételek eltérnek egymástól, az nem jelenti azt, hogy nem lefedett felhasználásról van 
szó. A kockázat továbbra is megfelelően kézben tartható. Annak eldöntési módját, hogy a felhasználási feltételek 
mellett az expozíciós szintek nem haladják meg a szállító által meghatározott feltételek melletti expozíciós 
szinteket, „arányosításnak” nevezik. Az arányosítással kapcsolatos utasításokat az alábbiakban ismertetjük.  

Emberi egészség: A munkavállaló bőr-expozíciójának értékelését a CHESAR v3.7. eszközt alapul véve a TRA 
Workers 3.0 alkalmazás használatával végezték. A munkavállaló belégzési expozíciójának becslésére a TRA 
Workers 3.0 vagy az ART 1.5 modellt használják. Ily módon lehetőség adódott a vízmentes cink-borát és a cink-
borát-hidrát megkülönböztetésére. 

Környezet: A környezetbe történő kibocsátások becslése a CHESAR v3.7. eszközt alapul véve az EUSES v.2.1.2 
alkalmazás használatával történik. A környezeti modellezésnél – a legrosszabb esetet feltételezve – a cink-borát 
teljesen feloldódik a vízben cink- és borátionokra szétesve, ezek a toxicitás mozgatórugói. Noha a vízmentes cink-
borát 35,19% Zn-et és 17,45% B-t tartalmaz (hidratált formák esetén alacsonyabb koncentrációkból kell 
kiindulni), a környezetbe történő kibocsátást a Zn és B azonos mennyiségének feltételezésével becsüljük meg. A 
kibocsátások becslésére az ATIEL ATC SpERC 4.Bi.v1. eszköz használatával került sor. 
 
Arányosítási eszköz: 
Az arányosításhoz a fent említett, nyilvánosan elérhető modellezési eszközöket használja. 
 
Arányosítással kapcsolatos utasítások:  
Az arányosítás révén ellenőrizhető, hogy az Ön felhasználási feltételei egyenértékűek-e az expozíciós 
forgatókönyvben meghatározott felhasználási feltételekkel. Amennyiben felhasználási feltételei csak kis 
mértékben különböznek a megfelelő expozíciós forgatókönyvben ismertetett felhasználási feltételektől, 
igazolhatja, hogy felhasználási feltételei mellett az expozíciós szintek nem haladják meg a leírt feltételek melletti 
expozíciós szinteket. Ezt úgy lehet igazolni, hogy egy adott feltételben bekövetkező változást más feltételek 
változásával ellensúlyozunk.  
 
Arányosítható paraméterek:  
Az alábbiakban azokat az arányosításhoz használandó kulcsfontosságú tényezőket adjuk meg, amelyek a 
tényleges felhasználási helyzetben valószínűleg változnak.  

- Munkavállalók:  
TRA Workers 3.0: A tevékenység időtartama, Az anyag százalékos aránya a keverékben/árucikkben, 
Általános szellőztetés, Helyi légelszívás, Üzemelési hőmérséklet, Egyéni védőfelszerelés.  
 
ART v1.5: A tevékenység időtartama, Az anyag százalékos aránya a keverékben/árucikkben, Általános 
szellőztetés, Helyi légelszívás, Üzemi hőmérséklet, Műhelyméret, Átviteli sebesség, Szállítási terhelés 
típusa, Lehulló folyékony termékek alkalmazásának típusa, Nyitott felület, Szennyezettségi szint, 
Légzésvédő eszközök (RPE).  
Megjegyzés: Az ART előrejelzi a levegő koncentrációját a munkavállaló személyes légzési zónájában, 
esetleges légzésvédő eszköz külső oldalán. Ezért a légzésvédő eszközök használatát külön kell mérlegelni.  
 
Megjegyzés az RMM-ek kapcsán: A kockázatkezelési intézkedésekhez kapcsolódó legfontosabb 
információk a hatékonysággal kapcsolatosak. Biztos lehet abban, hogy kockázatkezelési intézkedéseit az 
expozíciós forgatókönyv magában foglalja, ha intézkedéseinek hatékonysága azonos vagy jobb, mint 
amit az expozíciós forgatókönyv meghatároz.  
 

- Környezet:  
Napi felhasználási mennyiség, éves felhasználási mennyiség, kibocsátási napok száma, kibocsátási 
tényezők, a szennyvíztisztító telep kibocsátási aránya, a befogadó felszíni víz áramlási sebessége.  

 
Az arányosítással kapcsolatos további részletekért lásd az ECHA Guidance for downstream users v2.1 (2014. 
október) és Practical Guide 13 (2012. június) című dokumentumát.  
 
Az arányosítás korlátai:  
A kockázatjellemzési arányokat (RCR), amelyeket nem szabad túllépni, az 3.3. szakasz ismerteti. 
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4. ES 4: Foglalkozásszerű, elterjedt felhasználás; Műtrágyák 
(PC 12); Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (SU 1) 

4.1. Felhasználási leírók 
ES-név: Cink-borát-tartalmú műtrágyák foglalkozásszerű felhasználása 
Termékkategória: Műtrágyák (PC 12) 
Felhasználási tevékenységet végző ágazat: Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat (SU 1) 

Környezet  

1: Nem reaktív technológiai segédanyag elterjedt felhasználása (nem dolgozzák fel 
árucikkbe vagy árucikkre, beltéri/kültéri) - Cink 

ERC 8d, ERC 8a 

2: Nem reaktív technológiai segédanyag elterjedt felhasználása (nem dolgozzák fel 
árucikkbe vagy árucikkre, beltéri/kültéri) - Bór 

ERC 8d, ERC 8a 

Munkavállaló  

3: Folyékony műtrágya kezelése jelentős érintkezéssel járó szakaszokban - beltéri - cink-
borát-hidrát, 3% 

PROC 5 

4: Folyékony műtrágya kezelése jelentős érintkezéssel járó szakaszokban - kültéri - cink-
borát-hidrát - 3% 

PROC 5 

5: Folyékony műtrágya ki- és berakodása nem az adott célra szolgáló 
létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből származó 
műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - beltéri - cink-borát-hidrát - 3% 

PROC 8a 

6: Folyékony műtrágya ki- és berakodása nem az adott célra szolgáló 
létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből származó 
műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - kültéri - cink-borát-hidrát - 3% 

PROC 8a 

7: Folyékony műtrágya ki- és berakodása az adott célra szolgáló 
létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből származó 
műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - beltéri - cink-borát-hidrát - 3% 

PROC 8b 

8: Folyékony műtrágya ki- és berakodása az adott célra szolgáló 
létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből származó 
műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - kültéri - cink-borát-hidrát - 3% 

PROC 8b 

9: Folyadékok csomagolása az adott célra szolgáló töltősoron, beleértve a súlymérést is 
- beltéri - cink-borát-hidrát - 3% 

PROC 9 

10: Folyadékok csomagolása az adott célra szolgáló töltősoron, beleértve a súlymérést is 
- kültéri - cink-borát-hidrát - 3% 

PROC 9 

11: Folyékony műtrágyák levegőben való eloszlatásos alkalmazása - beltéri - cink-borát-
hidrát - 3% 

PROC 11 

12: Folyékony műtrágyák levegőben való eloszlatásos alkalmazása - kültéri - cink-borát-
hidrát - 3% 

PROC 11 

13: Folyékony műtrágyák levegőben való eloszlatásos alkalmazása - kültéri, traktor - 
cink-borát-hidrát - 3% 

PROC 11 

14: Folyékony műtrágyák kémiai elemzése - cink-borát-hidrát - 3% PROC 15 

15: Szilárd műtrágya kezelése jelentős érintkezéssel járó szakaszokban - beltéri - cink-
borát-hidrát, 3% 

PROC 5 

16: Szilárd műtrágya kezelése jelentős érintkezéssel járó szakaszokban - kültéri - cink-
borát-hidrát, 3% 

PROC 5 

17: Szilárd műtrágya ki- és berakodása nem az adott célra szolgáló 
létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből származó 
műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - beltéri - cink-borát-hidrát - 3% 

PROC 8a 

18: Szilárd műtrágya ki- és berakodása nem az adott célra szolgáló 
létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből származó 
műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - kültéri - cink-borát-hidrát - 3% 

PROC 8a 
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19: Szilárd műtrágya ki- és berakodása az adott célra szolgáló 
létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből származó 
műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - beltéri - cink-borát-hidrát - 3% 

PROC 8b 

20: Szilárd műtrágya ki- és berakodása az adott célra szolgáló 
létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből származó 
műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - kültéri - cink-borát-hidrát - 3% 

PROC 8b 

21: Szilárd anyagok csomagolása az adott célra szolgáló töltősoron, beleértve a 
súlymérést is - beltéri - cink-borát-hidrát - 3% 

PROC 9 

22: Szilárd anyagok csomagolása az adott célra szolgáló töltősoron, beleértve a 
súlymérést is - kültéri - cink-borát-hidrát - 3% 

PROC 9 

23: Szilárd műtrágyák levegőben való eloszlatásos alkalmazása - beltéri - cink-borát-
hidrát - 3% 

PROC 11 

24: Szilárd műtrágyák levegőben való eloszlatásos alkalmazása - kültéri - cink-borát-
hidrát - 3% 

PROC 11 

25: Szilárd műtrágyák levegőben való eloszlatásos alkalmazása - kültéri, traktor - cink-
borát-hidrát - 3% 

PROC 11 

26: Szilárd műtrágyák kémiai elemzése - cink-borát-hidrát - 3% PROC 15 

27: Folyékony műtrágya kezelése jelentős érintkezéssel járó szakaszokban - beltéri - cink-
borát-hidrát - 50% 

PROC 5 

28: Folyékony műtrágya kezelése jelentős érintkezéssel járó szakaszokban - kültéri - cink-
borát-hidrát - 50% 

PROC 5 

29: Folyékony műtrágya ki- és berakodása nem az adott célra szolgáló 
létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből származó 
műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - beltéri - cink-borát-hidrát - 50% 

PROC 8a 

30: Folyékony műtrágya ki- és berakodása nem az adott célra szolgáló 
létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből származó 
műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - kültéri - cink-borát-hidrát - 50% 

PROC 8a 

31: Folyékony műtrágya ki- és berakodása az adott célra szolgáló 
létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből származó 
műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - beltéri - cink-borát-hidrát - 50% 

PROC 8b 

32: Folyékony műtrágya ki- és berakodása az adott célra szolgáló 
létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből származó 
műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - kültéri - cink-borát-hidrát - 50% 

PROC 8b 

33: Folyadékok csomagolása az adott célra szolgáló töltősoron, beleértve a súlymérést is 
- beltéri - cink-borát-hidrát - 50% 

PROC 9 

34: Folyadékok csomagolása az adott célra szolgáló töltősoron, beleértve a súlymérést is 
- kültéri - cink-borát-hidrát - 50% 

PROC 9 

35: Folyékony műtrágyák levegőben való eloszlatásos alkalmazása - beltéri - cink-borát-
hidrát - 50% 

PROC 11 

36: Folyékony műtrágyák levegőben való eloszlatásos alkalmazása - kültéri - cink-borát-
hidrát - 50% 

PROC 11 

37: Folyékony műtrágyák levegőben való eloszlatásos alkalmazása - kültéri, traktor - 
cink-borát-hidrát - 50% 

PROC 11 

38: Folyékony műtrágyák kémiai elemzése - cink-borát-hidrát - 50% PROC 15 

4.2. Az expozíciót befolyásoló felhasználási feltételek 

4.2.1. A környezeti expozíció elleni védekezés: Nem reaktív technológiai segédanyag 
elterjedt felhasználása (nem dolgozzák fel árucikkbe vagy árucikkre, beltéri/kültéri) - Cink 
(ERC 8d, ERC 8a) 
A biológiai szennyvíztisztító telephez kapcsolódó feltételek és intézkedések 

Települési szennyvíztisztító telep alkalmazása feltételezett. 
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Az ártalmatlanításra szánt hulladék (a cikk hulladékát is ideértve) külső kezeléséhez kapcsolódó feltételek 
és intézkedések 

A hulladékterméket vagy a használt tartályokat a helyi előírások alapján kell ártalmatlanítani. 

Egyéb, a környezeti expozíciót befolyásoló feltételek 

A permetsodródást minimálisra kell csökkenteni. 

A helyes mezőgazdasági gyakorlat követelményeinek megfelelően a mezőgazdasági talajt a cink-borát 
alkalmazása előtt értékelni kell, és az alkalmazási arányt az értékelés eredményeihez és a terménnyel 
kapcsolatos követelményekhez kell igazítani 

4.2.2. A környezeti expozíció elleni védekezés: Nem reaktív technológiai segédanyag 
elterjedt felhasználása (nem dolgozzák fel árucikkbe vagy árucikkre, beltéri/kültéri) - Bór 
(ERC 8d, ERC 8a) 
A biológiai szennyvíztisztító telephez kapcsolódó feltételek és intézkedések 

Települési szennyvíztisztító telep alkalmazása feltételezett. 

Az ártalmatlanításra szánt hulladék (a cikk hulladékát is ideértve) külső kezeléséhez kapcsolódó feltételek 
és intézkedések 

A hulladékterméket vagy a használt tartályokat a helyi előírások alapján kell ártalmatlanítani. 

Egyéb, a környezeti expozíciót befolyásoló feltételek 

A permetsodródást minimálisra kell csökkenteni. 

A helyes mezőgazdasági gyakorlat követelményeinek megfelelően a mezőgazdasági talajt a cink-borát 
alkalmazása előtt értékelni kell, és az alkalmazási arányt az értékelés eredményeihez és a terménnyel 
kapcsolatos követelményekhez kell igazítani 

4.2.3. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Folyékony műtrágya kezelése jelentős 
érintkezéssel járó szakaszokban - beltéri - cink-borát-hidrát, 3% (PROC 5) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 3%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 
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4.2.4. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Folyékony műtrágya kezelése jelentős 
érintkezéssel járó szakaszokban - kültéri - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 5) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 3%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Kültéri felhasználás 

3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 

4.2.5. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Folyékony műtrágya ki- és berakodása 
nem az adott célra szolgáló létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből 
származó műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - beltéri - cink-borát-hidrát - 3% 
(PROC 8a) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 3%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 
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100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

4.2.6. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Folyékony műtrágya ki- és berakodása 
nem az adott célra szolgáló létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből 
származó műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - kültéri - cink-borát-hidrát - 3% 
(PROC 8a) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 3%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Kültéri felhasználás 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Olyan kültéri alkalmazásra vonatkozik, ahol a munkavállaló legfeljebb 4 méterre tartózkodik a kibocsátási 
forrástól 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

4.2.7. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Folyékony műtrágya ki- és berakodása 
az adott célra szolgáló létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből származó 
műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - beltéri - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 
8b) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 3%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
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burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Alámerítéses töltésre vonatkozik. 

4.2.8. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Folyékony műtrágya ki- és berakodása 
az adott célra szolgáló létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből származó 
műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - kültéri - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 
8b) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 3%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Kültéri felhasználás 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Olyan kültéri alkalmazásra vonatkozik, ahol a munkavállaló legfeljebb 4 méterre tartózkodik a kibocsátási 
forrástól 

Alámerítéses töltésre vonatkozik. 
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4.2.9. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Folyadékok csomagolása az adott célra 
szolgáló töltősoron, beleértve a súlymérést is - beltéri - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 9) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 3%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 100 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

4.2.10. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Folyadékok csomagolása az adott célra 
szolgáló töltősoron, beleértve a súlymérést is - kültéri - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 9) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 3%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 100 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 
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Kültéri felhasználás 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

4.2.11. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Folyékony műtrágyák levegőben való 
eloszlatásos alkalmazása - beltéri - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 11) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 3%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Mértékletes alkalmazási arány (0,3–3 l/perc) 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Kevés sűrített levegővel vagy anélkül végrehajtott permetezés 

Biztosítsa, hogy az alkalmazás csak lefelé irányuló. 

4.2.12. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Folyékony műtrágyák levegőben való 
eloszlatásos alkalmazása - kültéri - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 11) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 3%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Mértékletes alkalmazási arány (0,3–3 l/perc) 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 
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Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Kültéri felhasználás 

Kültérben, épületektől távol 

Kevés sűrített levegővel vagy anélkül végrehajtott permetezés 

Biztosítsa, hogy az alkalmazás csak lefelé irányuló. 

4.2.13. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Folyékony műtrágyák levegőben való 
eloszlatásos alkalmazása - kültéri, traktor - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 11) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 3%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Kültéri felhasználás 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Kültérben, épületektől távol 

Biztosítsa, hogy az alkalmazás csak lefelé irányuló. 

4.2.14. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Folyékony műtrágyák kémiai elemzése 
- cink-borát-hidrát - 3% (PROC 15) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 3%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 
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A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

0,3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 

4.2.15. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Szilárd műtrágya kezelése jelentős 
érintkezéssel járó szakaszokban - beltéri - cink-borát-hidrát, 3% (PROC 5) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 3%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

100 kg alatti mennyiségekre vonatkozik 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Alacsony keverési fokkal járó kezelésre (pl. manuális keverés) vonatkozik. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. zárt 
tablettázógép (viszonylag kis nyílások használhatók)). 

4.2.16. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Szilárd műtrágya kezelése jelentős 
érintkezéssel járó szakaszokban - kültéri - cink-borát-hidrát, 3% (PROC 5) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 3%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 
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Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 2 órán át történő használatot foglal magában 

100 kg alatti mennyiségekre vonatkozik 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Kültéri felhasználás 

Alacsony keverési fokkal járó kezelésre (pl. manuális keverés) vonatkozik. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. zárt 
tablettázógép (viszonylag kis nyílások használhatók)). 

4.2.17. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Szilárd műtrágya ki- és berakodása 
nem az adott célra szolgáló létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből 
származó műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - beltéri - cink-borát-hidrát - 3% 
(PROC 8a) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 3%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 kg-nál kevesebb por szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 
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Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

4.2.18. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Szilárd műtrágya ki- és berakodása 
nem az adott célra szolgáló létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből 
származó műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - kültéri - cink-borát-hidrát - 3% 
(PROC 8a) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 3%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 kg-nál kevesebb por szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Kültéri felhasználás 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Olyan kültéri alkalmazásra vonatkozik, ahol a munkavállaló legfeljebb 4 méterre tartózkodik a kibocsátási 
forrástól 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

4.2.19. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Szilárd műtrágya ki- és berakodása az 
adott célra szolgáló létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből származó 
műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - beltéri - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 
8b) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 3%-os koncentrációt érint 
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Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

4.2.20. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Szilárd műtrágya ki- és berakodása az 
adott célra szolgáló létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből származó 
műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - kültéri - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 
8b) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 3%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Folyadékban oldott vagy folyékony mátrixba beépített porok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 
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Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Kültéri felhasználás 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Olyan kültéri alkalmazásra vonatkozik, ahol a munkavállaló legfeljebb 4 méterre tartózkodik a kibocsátási 
forrástól 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

4.2.21. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Szilárd anyagok csomagolása az adott 
célra szolgáló töltősoron, beleértve a súlymérést is - beltéri - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 
9) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 3%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 10 kg-nál kevesebb por szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

4.2.22. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Szilárd anyagok csomagolása az adott 
célra szolgáló töltősoron, beleértve a súlymérést is - kültéri - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 
9) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 3%-os koncentrációt érint 
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Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 10 kg-nál kevesebb por szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Kültéri felhasználás 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. porok 
beszórása nagy zsákokba kis nyíláson keresztül). 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

4.2.23. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Szilárd műtrágyák levegőben való 
eloszlatásos alkalmazása - beltéri - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 11) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 3%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
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higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

A fúvógéppel való portalanításra vonatkozik. 

Biztosítsa, hogy az alkalmazás csak lefelé irányuló. 

4.2.24. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Szilárd műtrágyák levegőben való 
eloszlatásos alkalmazása - kültéri - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 11) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 3%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Kültéri felhasználás 

Kültérben, épületektől távol 

A fúvógéppel való portalanításra vonatkozik. 

Biztosítsa, hogy az alkalmazás csak lefelé irányuló. 

4.2.25. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Szilárd műtrágyák levegőben való 
eloszlatásos alkalmazása - kültéri, traktor - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 11) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 3%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 
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Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Kültéri felhasználás 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Kültérben, épületektől távol 

Porszórásra vonatkozik. 

Biztosítsa, hogy az alkalmazás csak lefelé irányuló. 

4.2.26. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Szilárd műtrágyák kémiai elemzése - 
cink-borát-hidrát - 3% (PROC 15) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 3%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

100 g alatti mennyiségekre vonatkozik 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

Alacsony keverési fokkal járó kezelésre (pl. manuális keverés) vonatkozik. 

4.2.27. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Folyékony műtrágya kezelése jelentős 
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érintkezéssel járó szakaszokban - beltéri - cink-borát-hidrát - 50% (PROC 5) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 50%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 2 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 

4.2.28. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Folyékony műtrágya kezelése jelentős 
érintkezéssel járó szakaszokban - kültéri - cink-borát-hidrát - 50% (PROC 5) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 50%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 1 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Kültéri felhasználás 

3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 

4.2.29. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Folyékony műtrágya ki- és berakodása 



 

Cink-borát  

3.7 verziójú Chesar eszközzel létrehozva Kommunikációs expozíciós forgatókönyv 139

nem az adott célra szolgáló létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből 
származó műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - beltéri - cink-borát-hidrát - 50% 
(PROC 8a) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 50%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

4.2.30. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Folyékony műtrágya ki- és berakodása 
nem az adott célra szolgáló létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből 
származó műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - kültéri - cink-borát-hidrát - 50% 
(PROC 8a) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 50%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 
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A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Kültéri felhasználás 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Olyan kültéri alkalmazásra vonatkozik, ahol a munkavállaló legfeljebb 4 méterre tartózkodik a kibocsátási 
forrástól 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

4.2.31. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Folyékony műtrágya ki- és berakodása 
az adott célra szolgáló létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből származó 
műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - beltéri - cink-borát-hidrát - 50% (PROC 
8b) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 50%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Alámerítéses töltésre vonatkozik. 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

4.2.32. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Folyékony műtrágya ki- és berakodása 
az adott célra szolgáló létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből származó 
műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - kültéri - cink-borát-hidrát - 50% (PROC 
8b) 
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Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 50%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Kültéri felhasználás 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Olyan kültéri alkalmazásra vonatkozik, ahol a munkavállaló legfeljebb 4 méterre tartózkodik a kibocsátási 
forrástól 

Alámerítéses töltésre vonatkozik. 

4.2.33. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Folyadékok csomagolása az adott célra 
szolgáló töltősoron, beleértve a súlymérést is - beltéri - cink-borát-hidrát - 50% (PROC 9) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 50%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 100 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 
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Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

4.2.34. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Folyadékok csomagolása az adott célra 
szolgáló töltősoron, beleértve a súlymérést is - kültéri - cink-borát-hidrát - 50% (PROC 9) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 50%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 100 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Kültéri felhasználás 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (például 
folyadék továbbítása kis töltőnyíláson keresztül, pl. járművek tankolása). 

4.2.35. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Folyékony műtrágyák levegőben való 
eloszlatásos alkalmazása - beltéri - cink-borát-hidrát - 50% (PROC 11) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 50%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 4 órán át történő használatot foglal magában 

Mértékletes alkalmazási arány (0,3–3 l/perc) 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Viseljen olyan légzőkészüléket, amely legalább tizedére csökkenti a légszennyezettséget (APF ≥ 10). További 
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leírásért olvassa el a biztonsági adatlap 8. szakaszát 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Kevés sűrített levegővel vagy anélkül végrehajtott permetezés 

Biztosítsa, hogy az alkalmazás csak lefelé irányuló. 

4.2.36. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Folyékony műtrágyák levegőben való 
eloszlatásos alkalmazása - kültéri - cink-borát-hidrát - 50% (PROC 11) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 50%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 4 órán át történő használatot foglal magában 

Mértékletes alkalmazási arány (0,3–3 l/perc) 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Viseljen olyan légzőkészüléket, amely legalább tizedére csökkenti a légszennyezettséget (APF ≥ 10). További 
leírásért olvassa el a biztonsági adatlap 8. szakaszát 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Kültéri felhasználás 

Kültérben, épületektől távol 

Kevés sűrített levegővel vagy anélkül végrehajtott permetezés 

Biztosítsa, hogy az alkalmazás csak lefelé irányuló. 

4.2.37. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Folyékony műtrágyák levegőben való 
eloszlatásos alkalmazása - kültéri, traktor - cink-borát-hidrát - 50% (PROC 11) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 50%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 
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Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Biztosítsa, hogy a munkavállaló kabinban vagy külön helyiségben tartózkodjon. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Kültéri felhasználás 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Kültérben, épületektől távol 

Olyan kültéri alkalmazásra vonatkozik, ahol a munkavállaló legfeljebb 4 méterre tartózkodik a kibocsátási 
forrástól 

Biztosítsa, hogy az alkalmazás csak lefelé irányuló. 

4.2.38. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Folyékony műtrágyák kémiai elemzése 
- cink-borát-hidrát - 50% (PROC 15) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 50%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

0,3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 
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4.3. Az expozíció becslése és annak forrására történő hivatkozás 

4.3.1. Környezeti kibocsátás és expozíció: Nem reaktív technológiai segédanyag elterjedt 
felhasználása (nem dolgozzák fel árucikkbe vagy árucikkre, beltéri/kültéri) - Cink (ERC 8d) 
Kibocsátási útvonal Kibocsátási arány Kibocsátás becslési módszere 

Víz 8,64E-3 kg/nap Becsült kibocsátási tényező 

Levegő 0 kg/nap Becsült kibocsátási tényező 

Talaj 0,55 kg/nap Becsült kibocsátási tényező 

  

Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

Édesvíz 4,39E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,021 

Üledék (édesvíz) 48,13 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) 0,409 

Tengervíz 5,99E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Üledék (tengervíz) 6,572 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) 0,116 

Szennyvíztisztító telep 4,31E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,043 

Mezőgazdasági talaj 0,282 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – belélegzés (szisztémás hatások) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – szájon át történő bejutás 

9,32E-5 mg/ttkg/nap (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – kombinált útvonalak 

 < 0,01 

4.3.2. Környezeti kibocsátás és expozíció: Nem reaktív technológiai segédanyag elterjedt 
felhasználása (nem dolgozzák fel árucikkbe vagy árucikkre, beltéri/kültéri) - Bór (ERC 8d) 
Kibocsátási útvonal Kibocsátási arány Kibocsátás becslési módszere 

Víz 8,64E-3 kg/nap Becsült kibocsátási tényező 

Levegő 0 kg/nap Becsült kibocsátási tényező 

Talaj 0,55 kg/nap Becsült kibocsátási tényező 

  

Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

Édesvíz 3,42E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Tengervíz 3,37E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Szennyvíztisztító telep 4,32E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mezőgazdasági talaj 3,24E-3 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – belélegzés (szisztémás hatások) 

5,34E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – szájon át történő bejutás 

1,34E-4 mg/ttkg/nap (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – kombinált útvonalak 

 < 0,01 

4.3.3. Munkavállalói expozíció: Folyékony műtrágya kezelése jelentős érintkezéssel járó 
szakaszokban - beltéri - cink-borát-hidrát, 3% (PROC 5) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,6 mg/m³ (ART) 0,088 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,6 mg/m³ (ART) 0,741 
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Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 2,742 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,095 

4.3.4. Munkavállalói expozíció: Folyékony műtrágya kezelése jelentős érintkezéssel járó 
szakaszokban - kültéri - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 5) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,24 mg/m³ (ART) 0,035 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,24 mg/m³ (ART) 0,296 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 2,742 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,042 

4.3.5. Munkavállalói expozíció: Folyékony műtrágya ki- és berakodása nem az adott célra 
szolgáló létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből származó 
műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - beltéri - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 
8a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,12 mg/m³ (ART) 0,018 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,12 mg/m³ (ART) 0,148 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 2,742 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,025 

4.3.6. Munkavállalói expozíció: Folyékony műtrágya ki- és berakodása nem az adott célra 
szolgáló létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből származó 
műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - kültéri - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 
8a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 4,5E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 4,5E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 2,742 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

4.3.7. Munkavállalói expozíció: Folyékony műtrágya ki- és berakodása az adott célra 
szolgáló létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből származó 
műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - beltéri - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 
8b) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,013 mg/m³ (ART) 0,016 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 2,742 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

4.3.8. Munkavállalói expozíció: Folyékony műtrágya ki- és berakodása az adott célra 
szolgáló létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből származó 
műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - kültéri - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 
8b) 
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Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 5E-4 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 5E-4 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 2,742 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

4.3.9. Munkavállalói expozíció: Folyadékok csomagolása az adott célra szolgáló töltősoron, 
beleértve a súlymérést is - beltéri - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 9) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,06 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,06 mg/m³ (ART) 0,074 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 1,372 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,012 

4.3.10. Munkavállalói expozíció: Folyadékok csomagolása az adott célra szolgáló 
töltősoron, beleértve a súlymérést is - kültéri - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 9) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,071 mg/m³ (ART) 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,071 mg/m³ (ART) 0,088 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 1,372 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,014 

4.3.11. Munkavállalói expozíció: Folyékony műtrágyák levegőben való eloszlatásos 
alkalmazása - beltéri - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 11) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,37 mg/m³ (ART) 0,054 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,37 mg/m³ (ART) 0,457 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 21,42 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,056 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,11 

4.3.12. Munkavállalói expozíció: Folyékony műtrágyák levegőben való eloszlatásos 
alkalmazása - kültéri - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 11) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,19 mg/m³ (ART) 0,028 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,19 mg/m³ (ART) 0,235 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 21,42 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,056 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,083 

4.3.13. Munkavállalói expozíció: Folyékony műtrágyák levegőben való eloszlatásos 
alkalmazása - kültéri, traktor - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 11) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,044 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,044 mg/m³ (ART) 0,054 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 21,42 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,056 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,062 

4.3.14. Munkavállalói expozíció: Folyékony műtrágyák kémiai elemzése - cink-borát-hidrát 
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- 3% (PROC 15) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,044 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,044 mg/m³ (ART) 0,054 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,068 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

4.3.15. Munkavállalói expozíció: Szilárd műtrágya kezelése jelentős érintkezéssel járó 
szakaszokban - beltéri - cink-borát-hidrát, 3% (PROC 5) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,38 mg/m³ (ART) 0,056 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,38 mg/m³ (ART) 0,469 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 2,742 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,063 

4.3.16. Munkavállalói expozíció: Szilárd műtrágya kezelése jelentős érintkezéssel járó 
szakaszokban - kültéri - cink-borát-hidrát, 3% (PROC 5) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,34 mg/m³ (ART) 0,05 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,34 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 2,742 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,057 

4.3.17. Munkavállalói expozíció: Szilárd műtrágya ki- és berakodása nem az adott célra 
szolgáló létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből származó 
műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - beltéri - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 
8a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 2,742 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,07 

4.3.18. Munkavállalói expozíció: Szilárd műtrágya ki- és berakodása nem az adott célra 
szolgáló létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből származó 
műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - kültéri - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 
8a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,32 mg/m³ (ART) 0,047 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,32 mg/m³ (ART) 0,395 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 2,742 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,054 

4.3.19. Munkavállalói expozíció: Szilárd műtrágya ki- és berakodása az adott célra szolgáló 
létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből származó 
műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - beltéri - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 
8b) 
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Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 2,742 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,07 

4.3.20. Munkavállalói expozíció: Szilárd műtrágya ki- és berakodása az adott célra szolgáló 
létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből származó 
műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - kültéri - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 
8b) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,096 mg/m³ (ART) 0,014 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,096 mg/m³ (ART) 0,119 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 2,742 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,021 

4.3.21. Munkavállalói expozíció: Szilárd anyagok csomagolása az adott célra szolgáló 
töltősoron, beleértve a súlymérést is - beltéri - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 9) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,64 mg/m³ (ART) 0,094 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,64 mg/m³ (ART) 0,79 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 1,372 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,098 

4.3.22. Munkavállalói expozíció: Szilárd anyagok csomagolása az adott célra szolgáló 
töltősoron, beleértve a súlymérést is - kültéri - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 9) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,46 mg/m³ (ART) 0,068 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,46 mg/m³ (ART) 0,568 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 1,372 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,071 

4.3.23. Munkavállalói expozíció: Szilárd műtrágyák levegőben való eloszlatásos 
alkalmazása - beltéri - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 11) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,58 mg/m³ (ART) 0,085 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,58 mg/m³ (ART) 0,716 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 21,42 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,056 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,141 

4.3.24. Munkavállalói expozíció: Szilárd műtrágyák levegőben való eloszlatásos 
alkalmazása - kültéri - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 11) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,37 mg/m³ (ART) 0,054 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,37 mg/m³ (ART) 0,457 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 21,42 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,056 
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Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,11 

4.3.25. Munkavállalói expozíció: Szilárd műtrágyák levegőben való eloszlatásos 
alkalmazása - kültéri, traktor - cink-borát-hidrát - 3% (PROC 11) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,032 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,032 mg/m³ (ART) 0,04 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 21,42 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,056 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,06 

4.3.26. Munkavállalói expozíció: Szilárd műtrágyák kémiai elemzése - cink-borát-hidrát - 
3% (PROC 15) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,068 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,043 

4.3.27. Munkavállalói expozíció: Folyékony műtrágya kezelése jelentős érintkezéssel járó 
szakaszokban - beltéri - cink-borát-hidrát - 50% (PROC 5) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,5 mg/m³ (ART) 0,074 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,5 mg/m³ (ART) 0,617 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 13,71 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,036 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,109 

4.3.28. Munkavállalói expozíció: Folyékony műtrágya kezelése jelentős érintkezéssel járó 
szakaszokban - kültéri - cink-borát-hidrát - 50% (PROC 5) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,49 mg/m³ (ART) 0,072 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,49 mg/m³ (ART) 0,605 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 13,71 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,036 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,108 

4.3.29. Munkavállalói expozíció: Folyékony műtrágya ki- és berakodása nem az adott célra 
szolgáló létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből származó 
műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - beltéri - cink-borát-hidrát - 50% (PROC 
8a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,33 mg/m³ (ART) 0,049 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,33 mg/m³ (ART) 0,407 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 13,71 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,036 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,084 

4.3.30. Munkavállalói expozíció: Folyékony műtrágya ki- és berakodása nem az adott célra 
szolgáló létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből származó 
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műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - kültéri - cink-borát-hidrát - 50% (PROC 
8a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,075 mg/m³ (ART) 0,011 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,075 mg/m³ (ART) 0,093 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 13,71 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,036 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,047 

4.3.31. Munkavállalói expozíció: Folyékony műtrágya ki- és berakodása az adott célra 
szolgáló létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből származó 
műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - beltéri - cink-borát-hidrát - 50% (PROC 
8b) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,22 mg/m³ (ART) 0,032 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,22 mg/m³ (ART) 0,272 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 13,71 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,036 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,068 

4.3.32. Munkavállalói expozíció: Folyékony műtrágya ki- és berakodása az adott célra 
szolgáló létesítményekből/létesítményekbe, beleértve a berendezésből származó 
műtrágyamaradványok mintavételét és tisztítását - kültéri - cink-borát-hidrát - 50% (PROC 
8b) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 8,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 8,4E-3 mg/m³ (ART) 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 13,71 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,036 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,037 

4.3.33. Munkavállalói expozíció: Folyadékok csomagolása az adott célra szolgáló 
töltősoron, beleértve a súlymérést is - beltéri - cink-borát-hidrát - 50% (PROC 9) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,6 mg/m³ (ART) 0,088 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,6 mg/m³ (ART) 0,741 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 6,86 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,018 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,106 

4.3.34. Munkavállalói expozíció: Folyadékok csomagolása az adott célra szolgáló 
töltősoron, beleértve a súlymérést is - kültéri - cink-borát-hidrát - 50% (PROC 9) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,36 mg/m³ (ART) 0,053 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,36 mg/m³ (ART) 0,444 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 6,86 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,018 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,071 

4.3.35. Munkavállalói expozíció: Folyékony műtrágyák levegőben való eloszlatásos 
alkalmazása - beltéri - cink-borát-hidrát - 50% (PROC 11) 
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Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,31 mg/m³ (ART) 0,046 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,31 mg/m³ (ART) 0,383 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 107,1 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,278 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,323 

4.3.36. Munkavállalói expozíció: Folyékony műtrágyák levegőben való eloszlatásos 
alkalmazása - kültéri - cink-borát-hidrát - 50% (PROC 11) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,16 mg/m³ (ART) 0,024 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,16 mg/m³ (ART) 0,198 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 107,1 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,278 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,301 

4.3.37. Munkavállalói expozíció: Folyékony műtrágyák levegőben való eloszlatásos 
alkalmazása - kültéri, traktor - cink-borát-hidrát - 50% (PROC 11) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,53 mg/m³ (ART) 0,078 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,53 mg/m³ (ART) 0,654 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 107,1 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,278 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,355 

4.3.38. Munkavállalói expozíció: Folyékony műtrágyák kémiai elemzése - cink-borát-hidrát 
- 50% (PROC 15) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,34 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,066 

4.4. Útmutatás a továbbfelhasználó részére, amelynek alapján eldöntheti, 
hogy az expozíciós forgatókönyv által szabott kereteken belül dolgozik-e 
Útmutatás:  
A továbbfelhasználók telephelyein történő felhasználás feltételei bizonyos mértékben eltérhetnek az expozíciós 
forgatókönyvben leírtaktól. Ha az expozíciós forgatókönyvben foglalt és a felhasználó saját gyakorlata alapján 
megállapított felhasználási feltételek eltérnek egymástól, az nem jelenti azt, hogy nem lefedett felhasználásról van 
szó. A kockázat továbbra is megfelelően kézben tartható. Annak eldöntési módját, hogy a felhasználási feltételek 
mellett az expozíciós szintek nem haladják meg a szállító által meghatározott feltételek melletti expozíciós 
szinteket, „arányosításnak” nevezik. Az arányosítással kapcsolatos utasításokat az alábbiakban ismertetjük.  

Emberi egészség: A munkavállaló bőr-expozíciójának értékelését a CHESAR v3.7. eszközt alapul véve a TRA 
Workers 3.0 alkalmazás használatával végezték. A munkavállaló belégzési expozíciójának értékelését az ART 
v1.5 modell használatával végzik. Ily módon lehetőség adódott a vízmentes cink-borát és a cink-borát-hidrát 
megkülönböztetésére. Erre a felhasználásra azonban csak a cink-borát-hidrát vonatkoztatható. 

Környezet: A környezetbe történő kibocsátások becslése a CHESAR v3.7. eszközt alapul véve az EUSES v.2.1.2 
alkalmazás használatával történik. A környezeti modellezésnél – a legrosszabb esetet feltételezve – a cink-borát 
teljesen feloldódik a vízben cink- és borátionokra szétesve, ezek a toxicitás mozgatórugói. Noha a vízmentes cink-
borát 35,19% Zn-et és 17,45% B-t tartalmaz (hidratált formák esetén alacsonyabb koncentrációkból kell 
kiindulni), a környezetbe történő kibocsátást a Zn és B azonos mennyiségének feltételezésével becsüljük meg. A 
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kibocsátások becslésére a Fertilizers Europe SpERC 8e.4.v3. eszköz használatával került sor. 
 
Arányosítási eszköz:  
Az arányosításhoz a fent említett, nyilvánosan elérhető modellezési eszközöket használja. 
 
Arányosítással kapcsolatos utasítások:  
Az arányosítás révén ellenőrizhető, hogy az Ön felhasználási feltételei egyenértékűek-e az expozíciós 
forgatókönyvben meghatározott felhasználási feltételekkel. Amennyiben felhasználási feltételei csak kis 
mértékben különböznek a megfelelő expozíciós forgatókönyvben ismertetett felhasználási feltételektől, 
igazolhatja, hogy felhasználási feltételei mellett az expozíciós szintek nem haladják meg a leírt feltételek melletti 
expozíciós szinteket. Ezt úgy lehet igazolni, hogy egy adott feltételben bekövetkező változást más feltételek 
változásával ellensúlyozunk.  
 
Arányosítható paraméterek:  
Az alábbiakban azokat az arányosításhoz használandó kulcsfontosságú tényezőket adjuk meg, amelyek a 
tényleges felhasználási helyzetben valószínűleg változnak.  

- Munkavállalók:  
TRA Workers 3.0: A tevékenység időtartama, Az anyag százalékos aránya a keverékben/árucikkben, 
Üzemelési hőmérséklet, Egyéni védőfelszerelés.  
 
ART v1.5: A tevékenység időtartama, Az anyag százalékos aránya a keverékben/árucikkben, Általános 
szellőztetés, Helyi légelszívás, Üzemi hőmérséklet, Műhelyméret, A forrás távolsága az épületektől, 
Termékmennyiség porok mozgatása és keverése során, Átviteli sebesség, Ejtési magasság, Nyitott 
felület, Szállítási terhelés típusa, Lehulló folyékony termékek alkalmazásának típusa, Permetezéses 
alkalmazás típusa, Permetezési irány, Folyadékok felületre történő permetezésére szolgáló technika, 
Alkalmazási arány, Szennyezettségi szint, Keverési szint porok mozgatása és keverése során, 
Légzésvédő eszközök (RPE).  
Megjegyzés: Az ART előrejelzi a levegő koncentrációját a munkavállaló személyes légzési zónájában, 
esetleges légzésvédő eszköz külső oldalán. Ezért a légzésvédő eszközök használatát külön kell mérlegelni.  
 
Megjegyzés az RMM-ek kapcsán: A kockázatkezelési intézkedésekhez kapcsolódó legfontosabb 
információk a hatékonysággal kapcsolatosak. Biztos lehet abban, hogy kockázatkezelési intézkedéseit az 
expozíciós forgatókönyv magában foglalja, ha intézkedéseinek hatékonysága azonos vagy jobb, mint 
amit az expozíciós forgatókönyv meghatároz.  
 

- Környezet:  
Kibocsátási tényezők.  

 
Az arányosítással kapcsolatos további részletekért lásd az ECHA Guidance for downstream users v2.1 (2014. 
október) és Practical Guide 13 (2012. június) című dokumentumát.  
 
Az arányosítás korlátai:  
A kockázatjellemzési arányokat (RCR), amelyeket nem szabad túllépni, az 4.3. szakasz ismerteti. 
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5. ES 5: Foglalkozásszerű, elterjedt felhasználás; Különféle 
termékek (PC 16, PC 17, PC 24); Egyéb (SU 0) 

5.1. Felhasználási leírók 
ES-név: Cink-borátot tartalmazó kenőanyagok foglalkozásszerű felhasználása járművekben és gépekben (ATIEL-
ATC Use Group B(p)) 
Termékkategória: Hőátadó közegként használt folyadékok (PC 16), Hidraulikus folyadékok (PC 17), 
Kenőanyagok, zsírok, lazítószerek (PC 24) 
Felhasználási tevékenységet végző ágazat: Egyéb (SU 0) 

Környezet  

1: Funkcionális folyadék elterjedt felhasználása (beltéri/kültéri) - Cink ERC 9b, ERC 9a 

2: Funkcionális folyadék elterjedt felhasználása (beltéri/kültéri) - Bór ERC 9b, ERC 9a 

Munkavállaló  

3: Kenőanyagként/zsírként való felhasználás zárt rendszerben - beltéri - vízmentes cink-
borát 

PROC 1 

4: Kenőanyagként/zsírként való felhasználás zárt rendszerben - kültéri - vízmentes cink-
borát 

PROC 1 

5: Általános expozíció a karbantartási munkák során, beleértve a leeresztést és a feltöltést 
- beltéri - vízmentes cink-borát 

PROC 8a 

6: Általános expozíció a karbantartási munkák során, beleértve a leeresztést és a feltöltést 
- kültéri - vízmentes cink-borát 

PROC 8a 

7: Általános expozíció a karbantartási munkák során, beleértve a leeresztést és a feltöltést 
- beltéri - vízmentes cink-borát 

PROC 8b 

8: Általános expozíció a karbantartási munkák során, beleértve a leeresztést és a feltöltést 
- kültéri - vízmentes cink-borát 

PROC 8b 

9: Általános expozíció a karbantartási munkák során, beleértve a leeresztést és a feltöltést 
- beltéri - vízmentes cink-borát 

PROC 20 

10: Általános expozíció a karbantartási munkák során, beleértve a leeresztést és a 
feltöltést - kültéri - vízmentes cink-borát 

PROC 20 

11: Anyagok tárolása - beltéri - vízmentes cink-borát PROC 1 

12: Anyagok tárolása - kültéri - vízmentes cink-borát PROC 1 

13: Anyagok tárolása - beltéri - vízmentes cink-borát PROC 2 

14: Anyagok tárolása - kültéri - vízmentes cink-borát PROC 2 

15: Kenőanyagként/zsírként való felhasználás zárt rendszerben - beltéri - cink-borát-
hidrát 

PROC 1 

16: Kenőanyagként/zsírként való felhasználás zárt rendszerben - kültéri - cink-borát-
hidrát 

PROC 1 

17: Általános expozíció a karbantartási munkák során, beleértve a leeresztést és a 
feltöltést - beltéri - cink-borát-hidrát 

PROC 8a 

18: Általános expozíció a karbantartási munkák során, beleértve a leeresztést és a 
feltöltést - kültéri - cink-borát-hidrát 

PROC 8a 

19: Általános expozíció a karbantartási munkák során, beleértve a leeresztést és a 
feltöltést - beltéri - cink-borát-hidrát 

PROC 8b 

20: Általános expozíció a karbantartási munkák során, beleértve a leeresztést és a 
feltöltést - kültéri - cink-borát-hidrát 

PROC 8b 

21: Általános expozíció a karbantartási munkák során, beleértve a leeresztést és a 
feltöltést - beltéri - cink-borát-hidrát 

PROC 20 

22: Általános expozíció a karbantartási munkák során, beleértve a leeresztést és a 
feltöltést - kültéri - cink-borát-hidrát 

PROC 20 
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23: Anyagok tárolása - beltéri - cink-borát-hidrát PROC 1 

24: Anyagok tárolása - kültéri - cink-borát-hidrát PROC 1 

25: Anyagok tárolása - beltéri - cink-borát-hidrát PROC 2 

26: Anyagok tárolása - kültéri - cink-borát-hidrát PROC 2 

5.2. Az expozíciót befolyásoló felhasználási feltételek 

5.2.1. A környezeti expozíció elleni védekezés: Funkcionális folyadék elterjedt 
felhasználása (beltéri/kültéri) - Cink (ERC 9b, ERC 9a) 
A biológiai szennyvíztisztító telephez kapcsolódó feltételek és intézkedések 

Települési szennyvíztisztító telep alkalmazása feltételezett. 

Egyéb, a környezeti expozíciót befolyásoló feltételek 

Beltéri vagy kültéri felhasználás 

5.2.2. A környezeti expozíció elleni védekezés: Funkcionális folyadék elterjedt 
felhasználása (beltéri/kültéri) - Bór (ERC 9b, ERC 9a) 
A biológiai szennyvíztisztító telephez kapcsolódó feltételek és intézkedések 

Települési szennyvíztisztító telep alkalmazása feltételezett. 

Egyéb, a környezeti expozíciót befolyásoló feltételek 

Beltéri vagy kültéri felhasználás 

5.2.3. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Kenőanyagként/zsírként való 
felhasználás zárt rendszerben - beltéri - vízmentes cink-borát (PROC 1) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Beltéri felhasználás 

Legfeljebb 150°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

5.2.4. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Kenőanyagként/zsírként való 
felhasználás zárt rendszerben - kültéri - vízmentes cink-borát (PROC 1) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
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időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Kültéri felhasználás 

Legfeljebb 150°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

5.2.5. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Általános expozíció a karbantartási 
munkák során, beleértve a leeresztést és a feltöltést - beltéri - vízmentes cink-borát (PROC 
8a) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Közepes és nagy viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

5.2.6. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Általános expozíció a karbantartási 
munkák során, beleértve a leeresztést és a feltöltést - kültéri - vízmentes cink-borát (PROC 
8a) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 
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Közepes és nagy viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Kültéri felhasználás 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

5.2.7. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Általános expozíció a karbantartási 
munkák során, beleértve a leeresztést és a feltöltést - beltéri - vízmentes cink-borát (PROC 
8b) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Közepes és nagy viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 
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Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

5.2.8. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Általános expozíció a karbantartási 
munkák során, beleértve a leeresztést és a feltöltést - kültéri - vízmentes cink-borát (PROC 
8b) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Közepes és nagy viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Kültéri felhasználás 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

5.2.9. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Általános expozíció a karbantartási 
munkák során, beleértve a leeresztést és a feltöltést - beltéri - vízmentes cink-borát (PROC 
20) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Közepes és nagy viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 
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Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

5.2.10. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Általános expozíció a karbantartási 
munkák során, beleértve a leeresztést és a feltöltést - kültéri - vízmentes cink-borát (PROC 
20) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Közepes és nagy viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Kültéri felhasználás 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

5.2.11. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyagok tárolása - beltéri - vízmentes 
cink-borát (PROC 1) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 



 

Cink-borát  

3.7 verziójú Chesar eszközzel létrehozva Kommunikációs expozíciós forgatókönyv 160

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Beltéri felhasználás 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

5.2.12. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyagok tárolása - kültéri - vízmentes 
cink-borát (PROC 1) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Kültéri felhasználás 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

5.2.13. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyagok tárolása - beltéri - vízmentes 
cink-borát (PROC 2) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Közepes és nagy viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Zárt rendszerekben való felhasználás; Zárt átvitel: a fogadóedény a forrásedényre kapcsolt, vagy arra tömített; 
A tevékenység során a burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
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karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 

5.2.14. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyagok tárolása - kültéri - vízmentes 
cink-borát (PROC 2) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Közepes és nagy viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Zárt rendszerekben való felhasználás; Zárt átvitel: a fogadóedény a forrásedényre kapcsolt, vagy arra tömített; 
A tevékenység során a burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 

5.2.15. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Kenőanyagként/zsírként való 
felhasználás zárt rendszerben - beltéri - cink-borát-hidrát (PROC 1) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 
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Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Beltéri felhasználás 

Legfeljebb 150°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

5.2.16. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Kenőanyagként/zsírként való 
felhasználás zárt rendszerben - kültéri - cink-borát-hidrát (PROC 1) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Kültéri felhasználás 

Legfeljebb 150°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

5.2.17. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Általános expozíció a karbantartási 
munkák során, beleértve a leeresztést és a feltöltést - beltéri - cink-borát-hidrát (PROC 8a) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Közepes és nagy viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
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higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

5.2.18. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Általános expozíció a karbantartási 
munkák során, beleértve a leeresztést és a feltöltést - kültéri - cink-borát-hidrát (PROC 8a) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Közepes és nagy viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Kültéri felhasználás 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

5.2.19. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Általános expozíció a karbantartási 
munkák során, beleértve a leeresztést és a feltöltést - beltéri - cink-borát-hidrát (PROC 8b) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Közepes és nagy viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 
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Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

5.2.20. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Általános expozíció a karbantartási 
munkák során, beleértve a leeresztést és a feltöltést - kültéri - cink-borát-hidrát (PROC 8b) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Közepes és nagy viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Kültéri felhasználás 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

5.2.21. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Általános expozíció a karbantartási 
munkák során, beleértve a leeresztést és a feltöltést - beltéri - cink-borát-hidrát (PROC 20) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Közepes és nagy viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 
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Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

5.2.22. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Általános expozíció a karbantartási 
munkák során, beleértve a leeresztést és a feltöltést - kültéri - cink-borát-hidrát (PROC 20) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Közepes és nagy viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Kültéri felhasználás 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

5.2.23. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyagok tárolása - beltéri - cink-borát-
hidrát (PROC 1) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 
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Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Beltéri felhasználás 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

5.2.24. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyagok tárolása - kültéri - cink-borát-
hidrát (PROC 1) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Kültéri felhasználás 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

5.2.25. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyagok tárolása - beltéri - cink-borát-
hidrát (PROC 2) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Közepes és nagy viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Zárt rendszerekben való felhasználás; Zárt átvitel: a fogadóedény a forrásedényre kapcsolt, vagy arra tömített; 
A tevékenység során a burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 
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Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 

5.2.26. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyagok tárolása - kültéri - cink-borát-
hidrát (PROC 2) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 25%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Közepes és nagy viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Zárt rendszerekben való felhasználás; Zárt átvitel: a fogadóedény a forrásedényre kapcsolt, vagy arra tömített; 
A tevékenység során a burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Kültéri felhasználás 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 

5.3. Az expozíció becslése és annak forrására történő hivatkozás 

5.3.1. Környezeti kibocsátás és expozíció: Funkcionális folyadék elterjedt felhasználása 
(beltéri/kültéri) - Cink (ERC 9b) 
Kibocsátási útvonal Kibocsátási arány Kibocsátás becslési módszere 

Víz 1,37E-4 kg/nap SPERC 

Levegő 6,85E-4 kg/nap SPERC 

Talaj 1,37E-4 kg/nap SPERC 

  

Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

Édesvíz 2,78E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,014 

Üledék (édesvíz) 30,53 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) 0,259 
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Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

Tengervíz 4,39E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Üledék (tengervíz) 4,812 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) 0,085 

Szennyvíztisztító telep 6,84E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mezőgazdasági talaj 0,282 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – belélegzés (szisztémás hatások) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – szájon át történő bejutás 

9,28E-5 mg/ttkg/nap (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – kombinált útvonalak 

 < 0,01 

5.3.2. Környezeti kibocsátás és expozíció: Funkcionális folyadék elterjedt felhasználása 
(beltéri/kültéri) - Bór (ERC 9b) 
Kibocsátási útvonal Kibocsátási arány Kibocsátás becslési módszere 

Víz 1,37E-4 kg/nap SPERC 

Levegő 6,85E-4 kg/nap SPERC 

Talaj 1,37E-4 kg/nap SPERC 

  

Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

Édesvíz 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Tengervíz 2,95E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Szennyvíztisztító telep 6,85E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mezőgazdasági talaj 3,22E-3 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – belélegzés (szisztémás hatások) 

4,16E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – szájon át történő bejutás 

1,21E-4 mg/ttkg/nap (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – kombinált útvonalak 

 < 0,01 

5.3.3. Munkavállalói expozíció: Kenőanyagként/zsírként való felhasználás zárt rendszerben 
- beltéri - vízmentes cink-borát (PROC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,024 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,087 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,02 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,025 

5.3.4. Munkavállalói expozíció: Kenőanyagként/zsírként való felhasználás zárt rendszerben 
- kültéri - vízmentes cink-borát (PROC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,017 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,061 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,02 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,018 



 

Cink-borát  

3.7 verziójú Chesar eszközzel létrehozva Kommunikációs expozíciós forgatókönyv 169

5.3.5. Munkavállalói expozíció: Általános expozíció a karbantartási munkák során, 
beleértve a leeresztést és a feltöltést - beltéri - vízmentes cink-borát (PROC 8a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,232 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,409 

5.3.6. Munkavállalói expozíció: Általános expozíció a karbantartási munkák során, 
beleértve a leeresztést és a feltöltést - kültéri - vízmentes cink-borát (PROC 8a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,53 mg/m³ (ART) 0,214 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,53 mg/m³ (ART) 0,768 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,232 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,445 

5.3.7. Munkavállalói expozíció: Általános expozíció a karbantartási munkák során, 
beleértve a leeresztést és a feltöltést - beltéri - vízmentes cink-borát (PROC 8b) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,15 mg/m³ (ART) 0,06 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,15 mg/m³ (ART) 0,217 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,232 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,292 

5.3.8. Munkavállalói expozíció: Általános expozíció a karbantartási munkák során, 
beleértve a leeresztést és a feltöltést - kültéri - vízmentes cink-borát (PROC 8b) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,18 mg/m³ (ART) 0,073 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,18 mg/m³ (ART) 0,261 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,232 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,304 

5.3.9. Munkavállalói expozíció: Általános expozíció a karbantartási munkák során, 
beleértve a leeresztést és a feltöltést - beltéri - vízmentes cink-borát (PROC 20) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 1,026 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,029 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,206 

5.3.10. Munkavállalói expozíció: Általános expozíció a karbantartási munkák során, 
beleértve a leeresztést és a feltöltést - kültéri - vízmentes cink-borát (PROC 20) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,53 mg/m³ (ART) 0,214 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,53 mg/m³ (ART) 0,768 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 1,026 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,029 
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Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,243 

5.3.11. Munkavállalói expozíció: Anyagok tárolása - beltéri - vízmentes cink-borát (PROC 
1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,024 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,087 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,02 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,025 

5.3.12. Munkavállalói expozíció: Anyagok tárolása - kültéri - vízmentes cink-borát (PROC 
1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,017 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,061 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,02 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,018 

5.3.13. Munkavállalói expozíció: Anyagok tárolása - beltéri - vízmentes cink-borát (PROC 
2) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 9,9E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 9,9E-3 mg/m³ (ART) 0,014 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,822 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,023 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,027 

5.3.14. Munkavállalói expozíció: Anyagok tárolása - kültéri - vízmentes cink-borát (PROC 
2) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 3,7E-4 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 3,7E-4 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,822 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,023 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,023 

5.3.15. Munkavállalói expozíció: Kenőanyagként/zsírként való felhasználás zárt 
rendszerben - beltéri - cink-borát-hidrát (PROC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,02 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

5.3.16. Munkavállalói expozíció: Kenőanyagként/zsírként való felhasználás zárt 
rendszerben - kültéri - cink-borát-hidrát (PROC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 
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Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,052 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,02 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

5.3.17. Munkavállalói expozíció: Általános expozíció a karbantartási munkák során, 
beleértve a leeresztést és a feltöltést - beltéri - cink-borát-hidrát (PROC 8a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,021 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,086 

5.3.18. Munkavállalói expozíció: Általános expozíció a karbantartási munkák során, 
beleértve a leeresztést és a feltöltést - kültéri - cink-borát-hidrát (PROC 8a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,53 mg/m³ (ART) 0,078 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,53 mg/m³ (ART) 0,654 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,021 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,099 

5.3.19. Munkavállalói expozíció: Általános expozíció a karbantartási munkák során, 
beleértve a leeresztést és a feltöltést - beltéri - cink-borát-hidrát (PROC 8b) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,15 mg/m³ (ART) 0,022 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,15 mg/m³ (ART) 0,185 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,021 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,043 

5.3.20. Munkavállalói expozíció: Általános expozíció a karbantartási munkák során, 
beleértve a leeresztést és a feltöltést - kültéri - cink-borát-hidrát (PROC 8b) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,18 mg/m³ (ART) 0,026 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,18 mg/m³ (ART) 0,222 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,021 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,048 

5.3.21. Munkavállalói expozíció: Általános expozíció a karbantartási munkák során, 
beleértve a leeresztést és a feltöltést - beltéri - cink-borát-hidrát (PROC 20) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 1,026 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,067 
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5.3.22. Munkavállalói expozíció: Általános expozíció a karbantartási munkák során, 
beleértve a leeresztést és a feltöltést - kültéri - cink-borát-hidrát (PROC 20) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,53 mg/m³ (ART) 0,078 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,53 mg/m³ (ART) 0,654 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 1,026 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,081 

5.3.23. Munkavállalói expozíció: Anyagok tárolása - beltéri - cink-borát-hidrát (PROC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,02 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

5.3.24. Munkavállalói expozíció: Anyagok tárolása - kültéri - cink-borát-hidrát (PROC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,052 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,02 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

5.3.25. Munkavállalói expozíció: Anyagok tárolása - beltéri - cink-borát-hidrát (PROC 2) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 9,9E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 9,9E-3 mg/m³ (ART) 0,012 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,822 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

5.3.26. Munkavállalói expozíció: Anyagok tárolása - kültéri - cink-borát-hidrát (PROC 2) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 3,7E-4 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 3,7E-4 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,822 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

5.4. Útmutatás a továbbfelhasználó részére, amelynek alapján eldöntheti, 
hogy az expozíciós forgatókönyv által szabott kereteken belül dolgozik-e 
Útmutatás:  
A továbbfelhasználók telephelyein történő felhasználás feltételei bizonyos mértékben eltérhetnek az expozíciós 
forgatókönyvben leírtaktól. Ha az expozíciós forgatókönyvben foglalt és a felhasználó saját gyakorlata alapján 
megállapított felhasználási feltételek eltérnek egymástól, az nem jelenti azt, hogy nem lefedett felhasználásról van 
szó. A kockázat továbbra is megfelelően kézben tartható. Annak eldöntési módját, hogy a felhasználási feltételek 
mellett az expozíciós szintek nem haladják meg a szállító által meghatározott feltételek melletti expozíciós 
szinteket, „arányosításnak” nevezik. Az arányosítással kapcsolatos utasításokat az alábbiakban ismertetjük.  

Emberi egészség: A munkavállaló bőr-expozíciójának értékelését a CHESAR v3.7. eszközt alapul véve a TRA 
Workers 3.0 alkalmazás használatával végezték. A munkavállaló belégzési expozíciójának értékelését a legtöbb 
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PROC esetében az ART v1.5 modell használatával végezték. Csupán néhány PROC esetében végezték a belégzési 
expozíció értékelését a CHESAR eszközt alapul véve a TRA Workers 3.0 modell alkalmazásával. Ily módon 
lehetőség adódott a vízmentes cink-borát és a cink-borát-hidrát megkülönböztetésére.Környezet: A környezetbe 
történő kibocsátások becslése a CHESAR v3.7. eszközt alapul véve az EUSES v.2.1.2 alkalmazás használatával 
történik. A környezeti modellezésnél – a legrosszabb esetet feltételezve – a cink-borát teljesen feloldódik a vízben 
cink- és borátionokra szétesve, ezek a toxicitás mozgatórugói. Noha a vízmentes cink-borát 35,19% Zn-et és 
17,45% B-t tartalmaz (hidratált formák esetén alacsonyabb koncentrációkból kell kiindulni), a környezetbe történő 
kibocsátást a Zn és B azonos mennyiségének feltételezésével becsüljük meg. A kibocsátások becslésére a SPERC 
ESVOC SpERC 9.6b.v2. eszköz használatával került sor. 
 
Arányosítási eszköz: 
Az arányosításhoz a fent említett, nyilvánosan elérhető modellezési eszközöket használja. 
 
Arányosítással kapcsolatos utasítások:  
Az arányosítás révén ellenőrizhető, hogy az Ön felhasználási feltételei egyenértékűek-e az expozíciós 
forgatókönyvben meghatározott felhasználási feltételekkel. Amennyiben felhasználási feltételei csak kis 
mértékben különböznek a megfelelő expozíciós forgatókönyvben ismertetett felhasználási feltételektől, 
igazolhatja, hogy felhasználási feltételei mellett az expozíciós szintek nem haladják meg a leírt feltételek melletti 
expozíciós szinteket. Ezt úgy lehet igazolni, hogy egy adott feltételben bekövetkező változást más feltételek 
változásával ellensúlyozunk.  
 
Arányosítható paraméterek:  
Az alábbiakban azokat az arányosításhoz használandó kulcsfontosságú tényezőket adjuk meg, amelyek a 
tényleges felhasználási helyzetben valószínűleg változnak.  

- Munkavállalók:  
TRA Workers 3.0: A tevékenység időtartama, Az anyag százalékos aránya a keverékben/árucikkben, 
Általános szellőztetés, Helyi légelszívás, Üzemelési hőmérséklet, Egyéni védőfelszerelés.  
 
ART v1.5: A tevékenység időtartama, Az anyag százalékos aránya a keverékben/árucikkben, Általános 
szellőztetés, Helyi légelszívás, Üzemi hőmérséklet, Műhelyméret, Átviteli sebesség, Szállítási terhelés 
típusa, Lehulló folyékony termékek alkalmazásának típusa, Nyitott felület, Szennyezettségi szint, A 
forrás távolsága az épületektől, Légzésvédő eszközök (RPE).  
Megjegyzés: Az ART előrejelzi a levegő koncentrációját a munkavállaló személyes légzési zónájában, 
esetleges légzésvédő eszköz külső oldalán. Ezért a légzésvédő eszközök használatát külön kell mérlegelni.  
 
Megjegyzés az RMM-ek kapcsán: A kockázatkezelési intézkedésekhez kapcsolódó legfontosabb 
információk a hatékonysággal kapcsolatosak. Biztos lehet abban, hogy kockázatkezelési intézkedéseit az 
expozíciós forgatókönyv magában foglalja, ha intézkedéseinek hatékonysága azonos vagy jobb, mint 
amit az expozíciós forgatókönyv meghatároz.  
 

- Környezet:  
Kibocsátási tényezők.  

 
Az arányosítással kapcsolatos további részletekért lásd az ECHA Guidance for downstream users v2.1 (2014. 
október) és Practical Guide 13 (2012. június) című dokumentumát.  
 
Az arányosítás korlátai:  
A kockázatjellemzési arányokat (RCR), amelyeket nem szabad túllépni, az 5.3. szakasz ismerteti. 
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6. ES 6: Foglalkozásszerű, elterjedt felhasználás; Bevonatok 
és festékek, hígítók, festékeltávolítók (PC 9a); Egyéb (SU 0) 

6.1. Felhasználási leírók 
ES-név: Cink-borát-tartalmú bevonatok foglalkozásszerű felhasználása 
Termékkategória: Bevonatok és festékek, hígítók, festékeltávolítók (PC 9a) 
Felhasználási tevékenységet végző ágazat: Egyéb (SU 0) 

Környezet  

1: Árucikkbe vagy árucikkre való feldolgozáshoz vezető elterjedt felhasználás (beltéri) - 
Cink 

ERC 8c 

2: Árucikkbe vagy árucikkre való feldolgozáshoz vezető elterjedt felhasználás (beltéri) - 
Bór 

ERC 8c 

3: Árucikkbe vagy árucikkre való feldolgozáshoz vezető elterjedt felhasználás (kültéri) - 
Cink 

ERC 8f 

4: Árucikkbe vagy árucikkre való feldolgozáshoz vezető elterjedt felhasználás (kültéri) - 
Bór 

ERC 8f 

Munkavállaló  

5: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt eljárásban az expozíció valószínűsége 
nélkül vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - por - 
vízmentes cink-borát 

PROC 1 

6: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt eljárásban az expozíció valószínűsége 
nélkül vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - folyékony 
készítmény - vízmentes cink-borát 

PROC 1 

7: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt, folytonos eljárásban eseti, ellenőrzött 
expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - por 
- vízmentes cink-borát 

PROC 2 

8: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt, folytonos eljárásban eseti, ellenőrzött 
expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - 
folyékony készítmény - vízmentes cink-borát 

PROC 2 

9: Gyártás vagy összeállítás a vegyiparban zárt, szakaszos eljárásban eseti, ellenőrzött 
expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - por 
- vízmentes cink-borát 

PROC 3 

10: Gyártás vagy összeállítás a vegyiparban zárt, szakaszos eljárásban eseti, ellenőrzött 
expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - 
folyékony készítmény - vízmentes cink-borát 

PROC 3 

11: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre a célra kialakított 
eszközökben - por - vízmentes cink-borát 

PROC 8a 

12: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre a célra kialakított 
eszközökben - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát 

PROC 8a 

13: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben 
- por - vízmentes cink-borát 

PROC 8b 

14: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben 
- folyékony készítmény - vízmentes cink-borát 

PROC 8b 

15: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre a célra kialakított 
töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - por - vízmentes cink-borát 

PROC 9 

16: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre a célra kialakított 
töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát 

PROC 9 

17: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel - por - vízmentes cink-borát PROC 10 

18: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát PROC 10 

19: Nem ipari permetezés - por - vízmentes cink-borát PROC 11 
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20: Nem ipari permetezés - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát PROC 11 

21: Árucikkek bemártással és öntéssel való kezelése - por - vízmentes cink-borát PROC 13 

22: Árucikkek bemártással és öntéssel való kezelése - folyékony készítmény - vízmentes 
cink-borát 

PROC 13 

23: Laboratóriumi reagensként történő felhasználás - por - vízmentes cink-borát PROC 15 

24: Laboratóriumi reagensként történő felhasználás - folyékony készítmény - vízmentes 
cink-borát 

PROC 15 

25: Manuális tevékenységek - vízmentes cink-borát PROC 19 

26: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt eljárásban az expozíció valószínűsége 
nélkül vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - por - cink-
borát-hidrát 

PROC 1 

27: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt eljárásban az expozíció valószínűsége 
nélkül vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - folyékony 
készítmény - cink-borát-hidrát 

PROC 1 

28: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt, folytonos eljárásban eseti, ellenőrzött 
expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - por 
- cink-borát-hidrát 

PROC 2 

29: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt, folytonos eljárásban eseti, ellenőrzött 
expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - 
folyékony készítmény - cink-borát-hidrát 

PROC 2 

30: Gyártás vagy összeállítás a vegyiparban zárt, szakaszos eljárásban eseti, ellenőrzött 
expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - por 
- cink-borát-hidrát 

PROC 3 

31: Gyártás vagy összeállítás a vegyiparban zárt, szakaszos eljárásban eseti, ellenőrzött 
expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - 
folyékony készítmény - cink-borát-hidrát 

PROC 3 

32: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre a célra kialakított 
eszközökben - por - cink-borát-hidrát 

PROC 8a 

33: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre a célra kialakított 
eszközökben - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát 

PROC 8a 

34: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben 
- por - cink-borát-hidrát 

PROC 8b 

35: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben 
- folyékony készítmény - cink-borát-hidrát 

PROC 8b 

36: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre a célra kialakított 
töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - por - cink-borát-hidrát 

PROC 9 

37: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre a célra kialakított 
töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát 

PROC 9 

38: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel - por - cink-borát-hidrát PROC 10 

39: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát PROC 10 

40: Nem ipari permetezés - por - cink-borát-hidrát PROC 11 

41: Nem ipari permetezés - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát PROC 11 

42: Árucikkek bemártással és öntéssel való kezelése - por - cink-borát-hidrát PROC 13 

43: Árucikkek bemártással és öntéssel való kezelése - folyékony készítmény - cink-borát-
hidrát 

PROC 13 

44: Laboratóriumi reagensként történő felhasználás - por - cink-borát-hidrát PROC 15 

45: Laboratóriumi reagensként történő felhasználás - folyékony készítmény - cink-borát-
hidrát 

PROC 15 

46: Manuális tevékenységek - cink-borát-hidrát PROC 19 

Hasznos élettartammal kapcsolatos további expozíciós forgatókönyv(ek)  
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ES 10: Hasznos élettartam (foglalkozásszerű felhasználó); Különféle árucikkek (AC 2, 
AC 4, AC 7, AC 8, AC 11, AC 13) 

 

ES 11: Hasznos élettartam (fogyasztók); Különféle árucikkek (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, 
AC 11, AC 13) 

 

6.2. Az expozíciót befolyásoló felhasználási feltételek 

6.2.1. A környezeti expozíció elleni védekezés: Árucikkbe vagy árucikkre való 
feldolgozáshoz vezető elterjedt felhasználás (beltéri) - Cink (ERC 8c) 
A biológiai szennyvíztisztító telephez kapcsolódó feltételek és intézkedések 

Települési szennyvíztisztító telep alkalmazása feltételezett. 

Az ártalmatlanításra szánt hulladék (a cikk hulladékát is ideértve) külső kezeléséhez kapcsolódó feltételek 
és intézkedések 

A berendezések tisztításából származó szennyvizet a szabványos települési szennyvíztisztító telepre vezetik A 
technológiai hulladékot helyi hatóság vagy hulladékártalmatlanító vállalat újrahasznosíthatja vagy elégetheti 

Egyéb, a környezeti expozíciót befolyásoló feltételek 

Beltéri felhasználás 

6.2.2. A környezeti expozíció elleni védekezés: Árucikkbe vagy árucikkre való 
feldolgozáshoz vezető elterjedt felhasználás (beltéri) - Bór (ERC 8c) 
A biológiai szennyvíztisztító telephez kapcsolódó feltételek és intézkedések 

Települési szennyvíztisztító telep alkalmazása feltételezett. 

Az ártalmatlanításra szánt hulladék (a cikk hulladékát is ideértve) külső kezeléséhez kapcsolódó feltételek 
és intézkedések 

A berendezések tisztításából származó szennyvizet a szabványos települési szennyvíztisztító telepre vezetik A 
technológiai hulladékot helyi hatóság vagy hulladékártalmatlanító vállalat újrahasznosíthatja vagy elégetheti 

Egyéb, a környezeti expozíciót befolyásoló feltételek 

Beltéri felhasználás 

6.2.3. A környezeti expozíció elleni védekezés: Árucikkbe vagy árucikkre való 
feldolgozáshoz vezető elterjedt felhasználás (kültéri) - Cink (ERC 8f) 
A biológiai szennyvíztisztító telephez kapcsolódó feltételek és intézkedések 

Települési szennyvíztisztító telep alkalmazása feltételezett. 

Az ártalmatlanításra szánt hulladék (a cikk hulladékát is ideértve) külső kezeléséhez kapcsolódó feltételek 
és intézkedések 

A hulladékterméket vagy a használt tartályokat a helyi előírások alapján kell ártalmatlanítani. 

6.2.4. A környezeti expozíció elleni védekezés: Árucikkbe vagy árucikkre való 
feldolgozáshoz vezető elterjedt felhasználás (kültéri) - Bór (ERC 8f) 
A biológiai szennyvíztisztító telephez kapcsolódó feltételek és intézkedések 

Települési szennyvíztisztító telep alkalmazása feltételezett. 

Az ártalmatlanításra szánt hulladék (a cikk hulladékát is ideértve) külső kezeléséhez kapcsolódó feltételek 
és intézkedések 

A hulladékterméket vagy a használt tartályokat a helyi előírások alapján kell ártalmatlanítani. 

6.2.5. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyi termékek gyártása vagy 
finomítása zárt eljárásban az expozíció valószínűsége nélkül vagy egyenértékű elhatárolási 
körülmények között végzett eljárásokkal - por - vízmentes cink-borát (PROC 1) 
Termék-/árucikkjellemzők 
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Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

6.2.6. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyi termékek gyártása vagy 
finomítása zárt eljárásban az expozíció valószínűsége nélkül vagy egyenértékű elhatárolási 
körülmények között végzett eljárásokkal - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát 
(PROC 1) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

6.2.7. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyi termékek gyártása vagy 
finomítása zárt, folytonos eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű 
elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - por - vízmentes cink-borát (PROC 2) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 
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Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

1000 kg alatti mennyiségekre vonatkozik 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Zárt rendszerekben való felhasználás; Zárt átvitel: a fogadóedény a forrásedényre kapcsolt, vagy arra tömített; 
A tevékenység során a burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Sűrített levegő használata nélküli kezelést foglal magában. 

6.2.8. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyi termékek gyártása vagy 
finomítása zárt, folytonos eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű 
elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - folyékony készítmény - vízmentes 
cink-borát (PROC 2) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Zárt rendszerekben való felhasználás; Zárt átvitel: a fogadóedény a forrásedényre kapcsolt, vagy arra tömített; 
A tevékenység során a burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
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higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 

6.2.9. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Gyártás vagy összeállítás a vegyiparban 
zárt, szakaszos eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási 
körülmények között végzett eljárásokkal - por - vízmentes cink-borát (PROC 3) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

1000 kg alatti mennyiségekre vonatkozik 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Zárt rendszerekben való felhasználás; Zárt átvitel: a fogadóedény a forrásedényre kapcsolt, vagy arra tömített; 
A tevékenység során a burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Sűrített levegő használata nélküli kezelést foglal magában. 

6.2.10. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Gyártás vagy összeállítás a vegyiparban 
zárt, szakaszos eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási 
körülmények között végzett eljárásokkal - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát 
(PROC 3) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 
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Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Zárt rendszerekben való felhasználás; Zárt átvitel: a fogadóedény a forrásedényre kapcsolt, vagy arra tömített; 
A tevékenység során a burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 

6.2.11. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) nem erre a célra kialakított eszközökben - por - vízmentes cink-borát (PROC 8a) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 4 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 100 kg-nál kevesebb por szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 
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Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. porok 
beszórása nagy zsákokba kis nyíláson keresztül). 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

6.2.12. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) nem erre a célra kialakított eszközökben - folyékony készítmény - vízmentes cink-
borát (PROC 8a) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

6.2.13. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben - por - vízmentes cink-borát (PROC 8b) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 4 órán át történő használatot foglal magában 
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Percenként 1000 kg-nál kevesebb por szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

6.2.14. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát 
(PROC 8b) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 
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Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Alámerítéses töltésre vonatkozik. 

6.2.15. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék kis tartályokba 
való továbbítása (erre a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - por - 
vízmentes cink-borát (PROC 9) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 10 kg-nál kevesebb por szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. porok 
beszórása nagy zsákokba kis nyíláson keresztül). 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

6.2.16. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék kis tartályokba 
való továbbítása (erre a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - folyékony 
készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 9) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 10 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 
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Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

6.2.17. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel - 
por - vízmentes cink-borát (PROC 10) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 4 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Viseljen olyan légzőkészüléket, amely legalább tizedére csökkenti a légszennyezettséget (APF ≥ 10). További 
leírásért olvassa el a biztonsági adatlap 8. szakaszát 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

6.2.18. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel - 
folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 10) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 
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Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

6.2.19. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Nem ipari permetezés - por - vízmentes 
cink-borát (PROC 11) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 4 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Viseljen olyan légzőkészüléket, amely legalább huszadára csökkenti a légszennyezettséget (APF ≥ 20). További 
leírásért olvassa el a biztonsági adatlap 8. szakaszát 

A vegyi anyagokkal szemben ellenálló (az EN374 szabvány szerint tesztelt) védőkesztyűt kell viselni, és 
megfelelő munkavállalói alapképzésen kell részt venni.; Amennyiben a bőr szennyeződése várhatóan kiterjed a 
test más részeire is, akkor ezeket a testrészeket áthatolhatatlan védőruházattal is kell védeni ugyanúgy, ahogyan 
a kezek védelme esetében volt már taglalva.; További leírásért olvassa el a biztonsági adatlap 8. szakaszát. 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 
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Porszórásra vonatkozik. 

Biztosítsa, hogy az alkalmazás csak vízszintes vagy lefelé irányuló. 

6.2.20. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Nem ipari permetezés - folyékony 
készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 11) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 4 órán át történő használatot foglal magában 

Mértékletes alkalmazási arány (0,3–3 l/perc) 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Viseljen olyan légzőkészüléket, amely legalább tizedére csökkenti a légszennyezettséget (APF ≥ 10). További 
leírásért olvassa el a biztonsági adatlap 8. szakaszát 

A vegyi anyagokkal szemben ellenálló (az EN374 szabvány szerint tesztelt) védőkesztyűt kell viselni, és 
megfelelő munkavállalói alapképzésen kell részt venni.; Amennyiben a bőr szennyeződése várhatóan kiterjed a 
test más részeire is, akkor ezeket a testrészeket áthatolhatatlan védőruházattal is kell védeni ugyanúgy, ahogyan 
a kezek védelme esetében volt már taglalva.; További leírásért olvassa el a biztonsági adatlap 8. szakaszát. 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Kevés sűrített levegővel vagy anélkül végrehajtott permetezés 

Biztosítsa, hogy az alkalmazás csak vízszintes vagy lefelé irányuló. 

6.2.21. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Árucikkek bemártással és öntéssel való 
kezelése - por - vízmentes cink-borát (PROC 13) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 4 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 
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A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Viseljen olyan légzőkészüléket, amely legalább tizedére csökkenti a légszennyezettséget (APF ≥ 10). További 
leírásért olvassa el a biztonsági adatlap 8. szakaszát 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

6.2.22. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Árucikkek bemártással és öntéssel való 
kezelése - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 13) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 

6.2.23. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Laboratóriumi reagensként történő 
felhasználás - por - vízmentes cink-borát (PROC 15) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Folyadékban oldott vagy folyékony mátrixba beépített porok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 
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Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

100 g alatti mennyiségekre vonatkozik 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Alacsony keverési fokkal járó kezelésre (pl. manuális keverés) vonatkozik. 

6.2.24. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Laboratóriumi reagensként történő 
felhasználás - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 15) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

0,3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 

6.2.25. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Manuális tevékenységek - vízmentes 
cink-borát (PROC 19) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 26%-os koncentrációt érint 
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Folyadék 

Közepes és nagy viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

A vegyi anyagokkal szemben ellenálló (az EN374 szabvány szerint tesztelt) védőkesztyűt kell viselni, és 
megfelelő munkavállalói alapképzésen kell részt venni.; Amennyiben a bőr szennyeződése várhatóan kiterjed a 
test más részeire is, akkor ezeket a testrészeket áthatolhatatlan védőruházattal is kell védeni ugyanúgy, ahogyan 
a kezek védelme esetében volt már taglalva.; További leírásért olvassa el a biztonsági adatlap 8. szakaszát. 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

6.2.26. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyi termékek gyártása vagy 
finomítása zárt eljárásban az expozíció valószínűsége nélkül vagy egyenértékű elhatárolási 
körülmények között végzett eljárásokkal - por - cink-borát-hidrát (PROC 1) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

6.2.27. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyi termékek gyártása vagy 
finomítása zárt eljárásban az expozíció valószínűsége nélkül vagy egyenértékű elhatárolási 
körülmények között végzett eljárásokkal - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 
1) 
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Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

6.2.28. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyi termékek gyártása vagy 
finomítása zárt, folytonos eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű 
elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - por - cink-borát-hidrát (PROC 2) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

1000 kg alatti mennyiségekre vonatkozik 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Zárt rendszerekben való felhasználás; Zárt átvitel: a fogadóedény a forrásedényre kapcsolt, vagy arra tömített; 
A tevékenység során a burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 
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Sűrített levegő használata nélküli kezelést foglal magában. 

6.2.29. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyi termékek gyártása vagy 
finomítása zárt, folytonos eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű 
elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - folyékony készítmény - cink-borát-
hidrát (PROC 2) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Zárt rendszerekben való felhasználás; Zárt átvitel: a fogadóedény a forrásedényre kapcsolt, vagy arra tömített; 
A tevékenység során a burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 

6.2.30. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Gyártás vagy összeállítás a vegyiparban 
zárt, szakaszos eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási 
körülmények között végzett eljárásokkal - por - cink-borát-hidrát (PROC 3) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

1000 kg alatti mennyiségekre vonatkozik 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Zárt rendszerekben való felhasználás; Zárt átvitel: a fogadóedény a forrásedényre kapcsolt, vagy arra tömített; 
A tevékenység során a burkolatot nem nyitják ki. 
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Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Sűrített levegő használata nélküli kezelést foglal magában. 

6.2.31. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Gyártás vagy összeállítás a vegyiparban 
zárt, szakaszos eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási 
körülmények között végzett eljárásokkal - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 
3) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Zárt rendszerekben való felhasználás; Zárt átvitel: a fogadóedény a forrásedényre kapcsolt, vagy arra tömített; 
A tevékenység során a burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 

6.2.32. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) nem erre a célra kialakított eszközökben - por - cink-borát-hidrát (PROC 8a) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 
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Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 4 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 100 kg-nál kevesebb por szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. porok 
beszórása nagy zsákokba kis nyíláson keresztül). 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

6.2.33. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) nem erre a célra kialakított eszközökben - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát 
(PROC 8a) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 
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Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

6.2.34. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben - por - cink-borát-hidrát (PROC 8b) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 4 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 kg-nál kevesebb por szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

6.2.35. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát 
(PROC 8b) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 
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Percenként 1000 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Alámerítéses töltésre vonatkozik. 

6.2.36. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék kis tartályokba 
való továbbítása (erre a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - por - cink-
borát-hidrát (PROC 9) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 10 kg-nál kevesebb por szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. porok 
beszórása nagy zsákokba kis nyíláson keresztül). 
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A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

6.2.37. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék kis tartályokba 
való továbbítása (erre a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - folyékony 
készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 9) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 10 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

6.2.38. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel - 
por - cink-borát-hidrát (PROC 10) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 4 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Viseljen olyan légzőkészüléket, amely legalább tizedére csökkenti a légszennyezettséget (APF ≥ 10). További 
leírásért olvassa el a biztonsági adatlap 8. szakaszát 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 
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100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

6.2.39. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel - 
folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 10) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

6.2.40. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Nem ipari permetezés - por - cink-
borát-hidrát (PROC 11) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 4 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Megfelelő általános szellőztetést (óránként legalább 3-5 légcserét) kell biztosítani. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Viseljen olyan légzőkészüléket, amely legalább huszadára csökkenti a légszennyezettséget (APF ≥ 20). További 
leírásért olvassa el a biztonsági adatlap 8. szakaszát 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
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rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Porszórásra vonatkozik. 

Biztosítsa, hogy az alkalmazás csak vízszintes vagy lefelé irányuló. 

6.2.41. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Nem ipari permetezés - folyékony 
készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 11) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 4 órán át történő használatot foglal magában 

Mértékletes alkalmazási arány (0,3–3 l/perc) 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Viseljen olyan légzőkészüléket, amely legalább tizedére csökkenti a légszennyezettséget (APF ≥ 10). További 
leírásért olvassa el a biztonsági adatlap 8. szakaszát 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Kevés sűrített levegővel vagy anélkül végrehajtott permetezés 

Biztosítsa, hogy az alkalmazás csak vízszintes vagy lefelé irányuló. 

6.2.42. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Árucikkek bemártással és öntéssel való 
kezelése - por - cink-borát-hidrát (PROC 13) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 4 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 
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Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Viseljen olyan légzőkészüléket, amely legalább tizedére csökkenti a légszennyezettséget (APF ≥ 10). További 
leírásért olvassa el a biztonsági adatlap 8. szakaszát 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

6.2.43. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Árucikkek bemártással és öntéssel való 
kezelése - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 13) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 

6.2.44. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Laboratóriumi reagensként történő 
felhasználás - por - cink-borát-hidrát (PROC 15) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 
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100 g alatti mennyiségekre vonatkozik 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Alacsony keverési fokkal járó kezelésre (pl. manuális keverés) vonatkozik. 

6.2.45. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Laboratóriumi reagensként történő 
felhasználás - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 15) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

0,3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 

6.2.46. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Manuális tevékenységek - cink-borát-
hidrát (PROC 19) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 26%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Közepes és nagy viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 
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Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

6.3. Az expozíció becslése és annak forrására történő hivatkozás 

6.3.1. Környezeti kibocsátás és expozíció: Árucikkbe vagy árucikkre való feldolgozáshoz 
vezető elterjedt felhasználás (beltéri) - Cink (ERC 8c) 
Kibocsátási útvonal Kibocsátási arány Kibocsátás becslési módszere 

Víz 0 kg/nap SPERC 

Levegő 0 kg/nap SPERC 

Talaj 0 kg/nap SPERC 

  

Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

Édesvíz 2,76E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Üledék (édesvíz) 30,24 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) 0,257 

Tengervíz 4,36E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Üledék (tengervíz) 4,783 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) 0,085 

Szennyvíztisztító telep 0 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mezőgazdasági talaj 0,282 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – belélegzés (szisztémás hatások) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – szájon át történő bejutás 

9,28E-5 mg/ttkg/nap (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – kombinált útvonalak 

 < 0,01 

 6.3.2. Környezeti kibocsátás és expozíció: Árucikkbe vagy árucikkre való feldolgozáshoz 
vezető elterjedt felhasználás (beltéri) - Bór (ERC 8c) 
Kibocsátási útvonal Kibocsátási arány Kibocsátás becslési módszere 

Víz 0 kg/nap SPERC 

Levegő 0 kg/nap SPERC 

Talaj 0 kg/nap SPERC 

  

Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

Édesvíz 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 
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Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

Tengervíz 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Szennyvíztisztító telep 0 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mezőgazdasági talaj 3,22E-3 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – belélegzés (szisztémás hatások) 

4,14E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – szájon át történő bejutás 

1,2E-4 mg/ttkg/nap (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – kombinált útvonalak 

 < 0,01 

6.3.3. Környezeti kibocsátás és expozíció: Árucikkbe vagy árucikkre való feldolgozáshoz 
vezető elterjedt felhasználás (kültéri) - Cink (ERC 8f) 
Kibocsátási útvonal Kibocsátási arány Kibocsátás becslési módszere 

Víz 9,62E-3 kg/nap ERC 

Levegő 0,029 kg/nap ERC 

Talaj 9,62E-4 kg/nap ERC 

  

Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

Édesvíz 4,58E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,022 

Üledék (édesvíz) 50,18 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) 0,426 

Tengervíz 6,18E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,01 

Üledék (tengervíz) 6,777 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) 0,12 

Szennyvíztisztító telep 4,81E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,048 

Mezőgazdasági talaj 0,282 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – belélegzés (szisztémás hatások) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – szájon át történő bejutás 

9,93E-5 mg/ttkg/nap (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – kombinált útvonalak 

 < 0,01 

6.3.4. Környezeti kibocsátás és expozíció: Árucikkbe vagy árucikkre való feldolgozáshoz 
vezető elterjedt felhasználás (kültéri) - Bór (ERC 8f) 
Kibocsátási útvonal Kibocsátási arány Kibocsátás becslési módszere 

Víz 9,62E-3 kg/nap ERC 

Levegő 0,029 kg/nap ERC 

Talaj 9,62E-4 kg/nap ERC 

  

Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

Édesvíz 3,47E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Tengervíz 3,42E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Szennyvíztisztító telep 4,81E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mezőgazdasági talaj 3,24E-3 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – belélegzés (szisztémás hatások) 

5,48E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 1,35E-4 mg/ttkg/nap (EUSES 2.1.2) < 0,01 
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Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

emberek – szájon át történő bejutás 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – kombinált útvonalak 

 < 0,01 

6.3.5. Munkavállalói expozíció: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt eljárásban az 
expozíció valószínűsége nélkül vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett 
eljárásokkal - por - vízmentes cink-borát (PROC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,024 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,087 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,02 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,025 

6.3.6. Munkavállalói expozíció: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt eljárásban az 
expozíció valószínűsége nélkül vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett 
eljárásokkal - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,024 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,087 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,02 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,025 

6.3.7. Munkavállalói expozíció: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt, folytonos 
eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között 
végzett eljárásokkal - por - vízmentes cink-borát (PROC 2) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,822 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,023 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,14 

6.3.8. Munkavállalói expozíció: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt, folytonos 
eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között 
végzett eljárásokkal - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 2) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,013 mg/m³ (ART) 0,019 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,822 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,023 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,028 

6.3.9. Munkavállalói expozíció: Gyártás vagy összeállítás a vegyiparban zárt, szakaszos 
eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között 
végzett eljárásokkal - por - vízmentes cink-borát (PROC 3) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 
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Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,414 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,012 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,129 

6.3.10. Munkavállalói expozíció: Gyártás vagy összeállítás a vegyiparban zárt, szakaszos 
eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között 
végzett eljárásokkal - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 3) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,013 mg/m³ (ART) 0,019 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,414 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,012 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,017 

6.3.11. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre 
a célra kialakított eszközökben - por - vízmentes cink-borát (PROC 8a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,232 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,405 

6.3.12. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre 
a célra kialakított eszközökben - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 8a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,4 mg/m³ (ART) 0,161 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,4 mg/m³ (ART) 0,58 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,232 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,393 

6.3.13. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a 
célra kialakított eszközökben - por - vízmentes cink-borát (PROC 8b) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,48 mg/m³ (ART) 0,194 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,48 mg/m³ (ART) 0,696 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,232 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,425 

6.3.14. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a 
célra kialakított eszközökben - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 8b) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,013 mg/m³ (ART) 0,019 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,232 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,237 



 

Cink-borát  

3.7 verziójú Chesar eszközzel létrehozva Kommunikációs expozíciós forgatókönyv 205

6.3.15. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre 
a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - por - vízmentes cink-borát (PROC 
9) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,39 mg/m³ (ART) 0,157 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,39 mg/m³ (ART) 0,565 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 4,116 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,116 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,273 

6.3.16. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre 
a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - folyékony készítmény - vízmentes 
cink-borát (PROC 9) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,06 mg/m³ (ART) 0,024 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,06 mg/m³ (ART) 0,087 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 4,116 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,116 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,14 

6.3.17. Munkavállalói expozíció: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel - por - vízmentes cink-
borát (PROC 10) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,36 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,145 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,36 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,522 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 16,45 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,464 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,609 

6.3.18. Munkavállalói expozíció: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel - folyékony 
készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 10) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,33 mg/m³ (ART) 0,133 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,33 mg/m³ (ART) 0,478 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 16,45 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,464 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,597 

6.3.19. Munkavállalói expozíció: Nem ipari permetezés - por - vízmentes cink-borát (PROC 
11) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,55 mg/m³ (ART) 0,222 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,55 mg/m³ (ART) 0,797 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 6,428 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,181 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,403 

6.3.20. Munkavállalói expozíció: Nem ipari permetezés - folyékony készítmény - vízmentes 
cink-borát (PROC 11) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,2 mg/m³ (ART) 0,081 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,2 mg/m³ (ART) 0,29 
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Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 6,428 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,181 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,262 

6.3.21. Munkavállalói expozíció: Árucikkek bemártással és öntéssel való kezelése - por - 
vízmentes cink-borát (PROC 13) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,18 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,073 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,18 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,261 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,232 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,304 

6.3.22. Munkavállalói expozíció: Árucikkek bemártással és öntéssel való kezelése - 
folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 13) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 6,6E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 6,6E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,232 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,234 

6.3.23. Munkavállalói expozíció: Laboratóriumi reagensként történő felhasználás - por - 
vízmentes cink-borát (PROC 15) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,27 mg/m³ (ART) 0,109 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,27 mg/m³ (ART) 0,391 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,204 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,115 

6.3.24. Munkavállalói expozíció: Laboratóriumi reagensként történő felhasználás - 
folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 15) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,066 mg/m³ (ART) 0,027 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,066 mg/m³ (ART) 0,096 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,204 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,032 

6.3.25. Munkavállalói expozíció: Manuális tevékenységek - vízmentes cink-borát (PROC 
19) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,32 mg/m³ (ART) 0,129 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,32 mg/m³ (ART) 0,464 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 14,14 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,399 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,528 

6.3.26. Munkavállalói expozíció: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt eljárásban 
az expozíció valószínűsége nélkül vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett 
eljárásokkal - por - cink-borát-hidrát (PROC 1) 
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Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,02 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

6.3.27. Munkavállalói expozíció: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt eljárásban 
az expozíció valószínűsége nélkül vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett 
eljárásokkal - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,02 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

6.3.28. Munkavállalói expozíció: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt, folytonos 
eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között 
végzett eljárásokkal - por - cink-borát-hidrát (PROC 2) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,822 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,045 

6.3.29. Munkavállalói expozíció: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt, folytonos 
eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között 
végzett eljárásokkal - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 2) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,013 mg/m³ (ART) 0,016 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,822 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

6.3.30. Munkavállalói expozíció: Gyártás vagy összeállítás a vegyiparban zárt, szakaszos 
eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között 
végzett eljárásokkal - por - cink-borát-hidrát (PROC 3) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,414 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,044 

6.3.31. Munkavállalói expozíció: Gyártás vagy összeállítás a vegyiparban zárt, szakaszos 
eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között 
végzett eljárásokkal - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 3) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 
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Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,013 mg/m³ (ART) 0,016 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,414 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

6.3.32. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre 
a célra kialakított eszközökben - por - cink-borát-hidrát (PROC 8a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,021 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,085 

6.3.33. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre 
a célra kialakított eszközökben - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 8a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,4 mg/m³ (ART) 0,059 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,4 mg/m³ (ART) 0,494 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,021 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,08 

6.3.34. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a 
célra kialakított eszközökben - por - cink-borát-hidrát (PROC 8b) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,48 mg/m³ (ART) 0,071 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,48 mg/m³ (ART) 0,593 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,021 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,092 

6.3.35. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a 
célra kialakított eszközökben - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 8b) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,013 mg/m³ (ART) 0,016 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,021 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,023 

6.3.36. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre 
a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - por - cink-borát-hidrát (PROC 9) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,39 mg/m³ (ART) 0,057 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,39 mg/m³ (ART) 0,481 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 4,116 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,011 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,068 
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6.3.37. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre 
a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - folyékony készítmény - cink-borát-
hidrát (PROC 9) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,06 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,06 mg/m³ (ART) 0,074 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 4,116 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,011 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,019 

6.3.38. Munkavállalói expozíció: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel - por - cink-borát-
hidrát (PROC 10) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,36 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,053 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,36 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,444 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 16,45 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,043 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,096 

6.3.39. Munkavállalói expozíció: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel - folyékony 
készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 10) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,33 mg/m³ (ART) 0,049 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,33 mg/m³ (ART) 0,407 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 16,45 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,043 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,091 

6.3.40. Munkavállalói expozíció: Nem ipari permetezés - por - cink-borát-hidrát (PROC 11) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,55 mg/m³ (ART) 0,081 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,55 mg/m³ (ART) 0,679 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 64,28 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,167 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,247 

6.3.41. Munkavállalói expozíció: Nem ipari permetezés - folyékony készítmény - cink-borát-
hidrát (PROC 11) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,2 mg/m³ (ART) 0,029 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,2 mg/m³ (ART) 0,247 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 64,28 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,167 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,196 

6.3.42. Munkavállalói expozíció: Árucikkek bemártással és öntéssel való kezelése - por - 
cink-borát-hidrát (PROC 13) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,18 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,026 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,18 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,222 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,021 
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Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,048 

6.3.43. Munkavállalói expozíció: Árucikkek bemártással és öntéssel való kezelése - 
folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 13) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 6,6E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 6,6E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,021 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,022 

6.3.44. Munkavállalói expozíció: Laboratóriumi reagensként történő felhasználás - por - 
cink-borát-hidrát (PROC 15) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,27 mg/m³ (ART) 0,04 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,27 mg/m³ (ART) 0,333 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,204 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,04 

6.3.45. Munkavállalói expozíció: Laboratóriumi reagensként történő felhasználás - 
folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 15) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,066 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,066 mg/m³ (ART) 0,081 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,204 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,01 

6.3.46. Munkavállalói expozíció: Manuális tevékenységek - cink-borát-hidrát (PROC 19) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,32 mg/m³ (ART) 0,047 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,32 mg/m³ (ART) 0,395 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 141,4 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,366 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,413 

6.4. Útmutatás a továbbfelhasználó részére, amelynek alapján eldöntheti, 
hogy az expozíciós forgatókönyv által szabott kereteken belül dolgozik-e 
Útmutatás:  
A továbbfelhasználók telephelyein történő felhasználás feltételei bizonyos mértékben eltérhetnek az expozíciós 
forgatókönyvben leírtaktól. Ha az expozíciós forgatókönyvben foglalt és a felhasználó saját gyakorlata alapján 
megállapított felhasználási feltételek eltérnek egymástól, az nem jelenti azt, hogy nem lefedett felhasználásról van 
szó. A kockázat továbbra is megfelelően kézben tartható. Annak eldöntési módját, hogy a felhasználási feltételek 
mellett az expozíciós szintek nem haladják meg a szállító által meghatározott feltételek melletti expozíciós 
szinteket, „arányosításnak” nevezik. Az arányosítással kapcsolatos utasításokat az alábbiakban ismertetjük.  

Emberi egészség: A munkavállaló bőr-expozíciójának értékelését a CHESAR v3.7. eszközt alapul véve a TRA 
Workers 3.0 alkalmazás használatával végezték. A munkavállaló belégzési expozíciójának értékelését a legtöbb 
PROC esetében az ART v1.5 modell használatával végezték. Csupán néhány PROC esetében végezték a belégzési 
expozíció értékelését a CHESAR eszközt alapul véve a TRA Workers 3.0 modell alkalmazásával. Ily módon 
lehetőség adódott a vízmentes cink-borát és a cink-borát-hidrát megkülönböztetésére. 



 

Cink-borát  

3.7 verziójú Chesar eszközzel létrehozva Kommunikációs expozíciós forgatókönyv 211

Környezet: A környezetbe történő kibocsátások becslése a CHESAR v3.7. eszközt alapul véve az EUSES v.2.1.2 
alkalmazás használatával történik. A környezeti modellezésnél – a legrosszabb esetet feltételezve – a cink-borát 
teljesen feloldódik a vízben cink- és borátionokra szétesve, ezek a toxicitás mozgatórugói. Noha a vízmentes cink-
borát 35,19% Zn-et és 17,45% B-t tartalmaz (hidratált formák esetén alacsonyabb koncentrációkból kell 
kiindulni), a környezetbe történő kibocsátást a Zn és B azonos mennyiségének feltételezésével becsüljük meg. A 
kibocsátásokat a SPERC CEPE SPERC 8c.3a.v2 (ERC 8c) eszköz használatával becsülték, míg az ERC 8f 
esetében az ECHA R.16 számú útmutatójában megadott alapértelmezett kibocsátási tényezőket alkalmaztak. 
 
Arányosítási eszköz:  
Az arányosításhoz a fent említett, nyilvánosan elérhető modellezési eszközöket használja. 
 
Arányosítással kapcsolatos utasítások:  
Az arányosítás révén ellenőrizhető, hogy az Ön felhasználási feltételei egyenértékűek-e az expozíciós 
forgatókönyvben meghatározott felhasználási feltételekkel. Amennyiben felhasználási feltételei csak kis 
mértékben különböznek a megfelelő expozíciós forgatókönyvben ismertetett felhasználási feltételektől, 
igazolhatja, hogy felhasználási feltételei mellett az expozíciós szintek nem haladják meg a leírt feltételek melletti 
expozíciós szinteket. Ezt úgy lehet igazolni, hogy egy adott feltételben bekövetkező változást más feltételek 
változásával ellensúlyozunk.  
 
Arányosítható paraméterek:  
Az alábbiakban azokat az arányosításhoz használandó kulcsfontosságú tényezőket adjuk meg, amelyek a 
tényleges felhasználási helyzetben valószínűleg változnak.  

- Munkavállalók:  
TRA Workers 3.0: A tevékenység időtartama, Az anyag százalékos aránya a keverékben/árucikkben, 
Általános szellőztetés, Helyi légelszívás, Üzemelési hőmérséklet, Egyéni védőfelszerelés.  
 
ART v1.5: A tevékenység időtartama, Az anyag százalékos aránya a keverékben/árucikkben, Általános 
szellőztetés, Helyi légelszívás, Üzemi hőmérséklet, Műhelyméret, Termékmennyiség porok mozgatása 
és keverése során, Átviteli sebesség, Ejtési magasság, Szállítási terhelés típusa, Lehulló folyékony 
termékek alkalmazásának típusa, Nyitott felület, Permetezéses alkalmazások típusa, Permetezési irány, 
Folyadékok felületre történő permetezésére szolgáló technika, Alkalmazási arány, Szennyezettségi szint, 
Keverési szint porok mozgatása és keverése során, Légzésvédő eszközök (RPE).  
Megjegyzés: Az ART előrejelzi a levegő koncentrációját a munkavállaló személyes légzési zónájában, 
esetleges légzésvédő eszköz külső oldalán. Ezért a légzésvédő eszközök használatát külön kell mérlegelni.  
 
Megjegyzés az RMM-ek kapcsán: A kockázatkezelési intézkedésekhez kapcsolódó legfontosabb 
információk a hatékonysággal kapcsolatosak. Biztos lehet abban, hogy kockázatkezelési intézkedéseit az 
expozíciós forgatókönyv magában foglalja, ha intézkedéseinek hatékonysága azonos vagy jobb, mint 
amit az expozíciós forgatókönyv meghatároz.  
 

- Környezet:  
Kibocsátási tényezők.  

 
Az arányosítással kapcsolatos további részletekért lásd az ECHA Guidance for downstream users v2.1 (2014. 
október) és Practical Guide 13 (2012. június) című dokumentumát.  
 
Az arányosítás korlátai:  
A kockázatjellemzési arányokat (RCR), amelyeket nem szabad túllépni, az 6.3. szakasz ismerteti. 
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7. ES 7: Foglalkozásszerű, elterjedt felhasználás; Polimer 
készítmények és vegyületek (PC 32); Egyéb (SU 0) 

7.1. Felhasználási leírók 
ES-név: Cink-borátok foglalkozásszerű felhasználása polimerekben 
Termékkategória: Polimer készítmények és vegyületek (PC 32) 
Felhasználási tevékenységet végző ágazat: Egyéb (SU 0) 

Környezet  

1: Árucikkbe vagy árucikkre való feldolgozáshoz vezető elterjedt felhasználás (beltéri) - 
Cink 

ERC 8c 

2: Árucikkbe vagy árucikkre való feldolgozáshoz vezető elterjedt felhasználás (beltéri) - 
Bór 

ERC 8c 

3: Árucikkbe vagy árucikkre való feldolgozáshoz vezető elterjedt felhasználás (kültéri) - 
Cink 

ERC 8f 

4: Árucikkbe vagy árucikkre való feldolgozáshoz vezető elterjedt felhasználás (kültéri) - 
Bór 

ERC 8f 

Munkavállaló  

5: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt eljárásban az expozíció valószínűsége 
nélkül vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - por - 
vízmentes cink-borát 

PROC 1 

6: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt eljárásban az expozíció valószínűsége 
nélkül vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - folyékony 
készítmény - vízmentes cink-borát 

PROC 1 

7: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt, folytonos eljárásban eseti, ellenőrzött 
expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - por 
- vízmentes cink-borát 

PROC 2 

8: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt, folytonos eljárásban eseti, ellenőrzött 
expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - 
folyékony készítmény - vízmentes cink-borát 

PROC 2 

9: Kalenderezési műveletek - por - vízmentes cink-borát PROC 6 

10: Kalenderezési műveletek - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát PROC 6 

11: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre a célra kialakított 
eszközökben - por - vízmentes cink-borát 

PROC 8a 

12: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre a célra kialakított 
eszközökben - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát 

PROC 8a 

13: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben 
- por - vízmentes cink-borát 

PROC 8b 

14: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben 
- folyékony készítmény - vízmentes cink-borát 

PROC 8b 

15: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre a célra kialakított 
töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - por - vízmentes cink-borát 

PROC 9 

16: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre a célra kialakított 
töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát 

PROC 9 

17: Laboratóriumi reagensként történő felhasználás - por - vízmentes cink-borát PROC 15 

18: Laboratóriumi reagensként történő felhasználás - folyékony készítmény - vízmentes 
cink-borát 

PROC 15 

19: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt eljárásban az expozíció valószínűsége 
nélkül vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - por - cink-
borát-hidrát 

PROC 1 
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20: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt eljárásban az expozíció valószínűsége 
nélkül vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - folyékony 
készítmény - cink-borát-hidrát 

PROC 1 

21: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt, folytonos eljárásban eseti, ellenőrzött 
expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - por 
- cink-borát-hidrát 

PROC 2 

22: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt, folytonos eljárásban eseti, ellenőrzött 
expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - 
folyékony készítmény - cink-borát-hidrát 

PROC 2 

23: Kalenderezési műveletek - por - cink-borát-hidrát PROC 6 

24: Kalenderezési műveletek - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát PROC 6 

25: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre a célra kialakított 
eszközökben - por - cink-borát-hidrát 

PROC 8a 

26: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre a célra kialakított 
eszközökben - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát 

PROC 8a 

27: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben 
- por - cink-borát-hidrát 

PROC 8b 

28: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben 
- folyékony készítmény - cink-borát-hidrát 

PROC 8b 

29: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre a célra kialakított 
töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - por - cink-borát-hidrát 

PROC 9 

30: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre a célra kialakított 
töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát 

PROC 9 

31: Laboratóriumi reagensként történő felhasználás - por - cink-borát-hidrát PROC 15 

32: Laboratóriumi reagensként történő felhasználás - folyékony készítmény - cink-borát-
hidrát 

PROC 15 

Hasznos élettartammal kapcsolatos további expozíciós forgatókönyv(ek)  

ES 10: Hasznos élettartam (foglalkozásszerű felhasználó); Különféle árucikkek (AC 2, 
AC 4, AC 7, AC 8, AC 11, AC 13) 

 

ES 11: Hasznos élettartam (fogyasztók); Különféle árucikkek (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, 
AC 11, AC 13) 

 

7.2. Az expozíciót befolyásoló felhasználási feltételek 

7.2.1. A környezeti expozíció elleni védekezés: Árucikkbe vagy árucikkre való 
feldolgozáshoz vezető elterjedt felhasználás (beltéri) - Cink (ERC 8c) 
A biológiai szennyvíztisztító telephez kapcsolódó feltételek és intézkedések 

Települési szennyvíztisztító telep alkalmazása feltételezett. 

Az ártalmatlanításra szánt hulladék (a cikk hulladékát is ideértve) külső kezeléséhez kapcsolódó feltételek 
és intézkedések 

A hulladékterméket vagy a használt tartályokat a helyi előírások alapján kell ártalmatlanítani. 

7.2.2. A környezeti expozíció elleni védekezés: Árucikkbe vagy árucikkre való 
feldolgozáshoz vezető elterjedt felhasználás (beltéri) - Bór (ERC 8c) 
A biológiai szennyvíztisztító telephez kapcsolódó feltételek és intézkedések 

Települési szennyvíztisztító telep alkalmazása feltételezett. 

Az ártalmatlanításra szánt hulladék (a cikk hulladékát is ideértve) külső kezeléséhez kapcsolódó feltételek 
és intézkedések 

A hulladékterméket vagy a használt tartályokat a helyi előírások alapján kell ártalmatlanítani. 
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7.2.3. A környezeti expozíció elleni védekezés: Árucikkbe vagy árucikkre való 
feldolgozáshoz vezető elterjedt felhasználás (kültéri) - Cink (ERC 8f) 
A biológiai szennyvíztisztító telephez kapcsolódó feltételek és intézkedések 

Települési szennyvíztisztító telep alkalmazása feltételezett. 

Az ártalmatlanításra szánt hulladék (a cikk hulladékát is ideértve) külső kezeléséhez kapcsolódó feltételek 
és intézkedések 

A hulladékterméket vagy a használt tartályokat a helyi előírások alapján kell ártalmatlanítani. 

7.2.4. A környezeti expozíció elleni védekezés: Árucikkbe vagy árucikkre való 
feldolgozáshoz vezető elterjedt felhasználás (kültéri) - Bór (ERC 8f) 
A biológiai szennyvíztisztító telephez kapcsolódó feltételek és intézkedések 

Települési szennyvíztisztító telep alkalmazása feltételezett. 

Az ártalmatlanításra szánt hulladék (a cikk hulladékát is ideértve) külső kezeléséhez kapcsolódó feltételek 
és intézkedések 

A hulladékterméket vagy a használt tartályokat a helyi előírások alapján kell ártalmatlanítani. 

7.2.5. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyi termékek gyártása vagy 
finomítása zárt eljárásban az expozíció valószínűsége nélkül vagy egyenértékű elhatárolási 
körülmények között végzett eljárásokkal - por - vízmentes cink-borát (PROC 1) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

7.2.6. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyi termékek gyártása vagy 
finomítása zárt eljárásban az expozíció valószínűsége nélkül vagy egyenértékű elhatárolási 
körülmények között végzett eljárásokkal - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát 
(PROC 1) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 
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Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

7.2.7. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyi termékek gyártása vagy 
finomítása zárt, folytonos eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű 
elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - por - vízmentes cink-borát (PROC 2) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

1000 kg alatti mennyiségekre vonatkozik 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Zárt rendszerekben való felhasználás; Zárt átvitel: a fogadóedény a forrásedényre kapcsolt, vagy arra tömített; 
A tevékenység során a burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Sűrített levegő használata nélküli kezelést foglal magában. 
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7.2.8. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyi termékek gyártása vagy 
finomítása zárt, folytonos eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű 
elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - folyékony készítmény - vízmentes 
cink-borát (PROC 2) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Zárt rendszerekben való felhasználás; Zárt átvitel: a fogadóedény a forrásedényre kapcsolt, vagy arra tömített; 
A tevékenység során a burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 

7.2.9. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Kalenderezési műveletek - por - 
vízmentes cink-borát (PROC 6) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 10 kg-nál kevesebb por tömörítését foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
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intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 150°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. csak 
kis nyílásokkal rendelkező nagy zsákok zárt szitálása). 

7.2.10. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Kalenderezési műveletek - folyékony 
készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 6) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 150°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

7.2.11. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) nem erre a célra kialakított eszközökben - por - vízmentes cink-borát (PROC 8a) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 
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5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 4 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 100 kg-nál kevesebb por szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. porok 
beszórása nagy zsákokba kis nyíláson keresztül). 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

7.2.12. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) nem erre a célra kialakított eszközökben - folyékony készítmény - vízmentes cink-
borát (PROC 8a) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 
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Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

7.2.13. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben - por - vízmentes cink-borát (PROC 8b) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 4 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 kg-nál kevesebb por szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

7.2.14. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát 
(PROC 8b) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 
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Percenként 1000 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Alámerítéses töltésre vonatkozik. 

7.2.15. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék kis tartályokba 
való továbbítása (erre a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - por - 
vízmentes cink-borát (PROC 9) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 10 kg-nál kevesebb por szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 
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100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. porok 
beszórása nagy zsákokba kis nyíláson keresztül). 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

7.2.16. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék kis tartályokba 
való továbbítása (erre a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - folyékony 
készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 9) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 10 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

7.2.17. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Laboratóriumi reagensként történő 
felhasználás - por - vízmentes cink-borát (PROC 15) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Folyadékban oldott vagy folyékony mátrixba beépített porok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

100 g alatti mennyiségekre vonatkozik 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
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irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Alacsony keverési fokkal járó kezelésre (pl. manuális keverés) vonatkozik. 

7.2.18. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Laboratóriumi reagensként történő 
felhasználás - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 15) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

0,3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 

7.2.19. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyi termékek gyártása vagy 
finomítása zárt eljárásban az expozíció valószínűsége nélkül vagy egyenértékű elhatárolási 
körülmények között végzett eljárásokkal - por - cink-borát-hidrát (PROC 1) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 
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Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

7.2.20. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyi termékek gyártása vagy 
finomítása zárt eljárásban az expozíció valószínűsége nélkül vagy egyenértékű elhatárolási 
körülmények között végzett eljárásokkal - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 
1) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

7.2.21. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyi termékek gyártása vagy 
finomítása zárt, folytonos eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű 
elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - por - cink-borát-hidrát (PROC 2) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

1000 kg alatti mennyiségekre vonatkozik 
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Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Zárt rendszerekben való felhasználás; Zárt átvitel: a fogadóedény a forrásedényre kapcsolt, vagy arra tömített; 
A tevékenység során a burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Sűrített levegő használata nélküli kezelést foglal magában. 

7.2.22. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Vegyi termékek gyártása vagy 
finomítása zárt, folytonos eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű 
elhatárolási körülmények között végzett eljárásokkal - folyékony készítmény - cink-borát-
hidrát (PROC 2) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Zárt rendszerekben való felhasználás; Zárt átvitel: a fogadóedény a forrásedényre kapcsolt, vagy arra tömített; 
A tevékenység során a burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 
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7.2.23. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Kalenderezési műveletek - por - cink-
borát-hidrát (PROC 6) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 10 kg-nál kevesebb por tömörítését foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 150°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. csak 
kis nyílásokkal rendelkező nagy zsákok zárt szitálása). 

7.2.24. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Kalenderezési műveletek - folyékony 
készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 6) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
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higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 150°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

7.2.25. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) nem erre a célra kialakított eszközökben - por - cink-borát-hidrát (PROC 8a) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 4 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 100 kg-nál kevesebb por szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. porok 
beszórása nagy zsákokba kis nyíláson keresztül). 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

7.2.26. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) nem erre a célra kialakított eszközökben - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát 
(PROC 8a) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 
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Percenként 1000 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

7.2.27. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben - por - cink-borát-hidrát (PROC 8b) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 4 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 kg-nál kevesebb por szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 
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7.2.28. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés 
és ürítés) erre a célra kialakított eszközökben - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát 
(PROC 8b) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 1000 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Az eljárás során laza kupakkal vagy fedéllel való nem légmentes lezárás történik; A tevékenység során a 
burkolatot nem nyitják ki. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Biztosítani kell, hogy a kibocsátó forrás és a munkavállaló közötti távolság legalább 1 m legyen. 

Alámerítéses töltésre vonatkozik. 

7.2.29. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék kis tartályokba 
való továbbítása (erre a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - por - cink-
borát-hidrát (PROC 9) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 10 kg-nál kevesebb por szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
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intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Gondoskodni kell arról, hogy a kezelés csökkentse a termék és a környező levegő közötti érintkezést (pl. porok 
beszórása nagy zsákokba kis nyíláson keresztül). 

A szállítás során 0,5 m-nél kisebb magasságra vonatkozik. 

7.2.30. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Anyag vagy keverék kis tartályokba 
való továbbítása (erre a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - folyékony 
készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 9) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Percenként 10 l-nél kevesebb folyadék szállítását foglalja magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Fröccsenéssel járó töltésre vonatkozik. 

7.2.31. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Laboratóriumi reagensként történő 
felhasználás - por - cink-borát-hidrát (PROC 15) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd anyag, nagy porlékonyság: A termék száraz formában történő kezelése miatt egy ideig jól látható 
porfelhő képződik. Például hintőpor. 

Porok, granulátumok és szemcsés anyagok 

Finom, porzó anyagok használatát foglalja magában. 

5% alatti nedvességtartalmú száraz termékre vonatkozik. 
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Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

100 g alatti mennyiségekre vonatkozik 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

Alacsony keverési fokkal járó kezelésre (pl. manuális keverés) vonatkozik. 

7.2.32. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Laboratóriumi reagensként történő 
felhasználás - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 15) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Folyadék 

Kis és közepes viszkozitású folyadékokra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Hatékony háztartási gyakorlatok (pl. megfelelő módszerekkel végzett napi takarítás, gépek megelőző 
karbantartása, valamint a kiömléseket taszító és az opálosodást csökkentő védőruházat viselése) állnak 
rendelkezésre. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

100 m3 vagy nagyobb helyiségtérfogatra vonatkozik 

0,3 m2-nél kisebb felületű nyitott fürdőkre vagy tározókra vonatkozik 

7.3. Az expozíció becslése és annak forrására történő hivatkozás 

7.3.1. Környezeti kibocsátás és expozíció: Árucikkbe vagy árucikkre való feldolgozáshoz 
vezető elterjedt felhasználás (beltéri) - Cink (ERC 8c) 
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Kibocsátási útvonal Kibocsátási arány Kibocsátás becslési módszere 

Víz 9,62E-3 kg/nap Becsült kibocsátási tényező 

Levegő 0,029 kg/nap ERC 

Talaj 0 kg/nap ERC 

  

Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

Édesvíz 4,58E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,022 

Üledék (édesvíz) 50,18 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) 0,426 

Tengervíz 6,18E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,01 

Üledék (tengervíz) 6,777 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) 0,12 

Szennyvíztisztító telep 4,81E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,048 

Mezőgazdasági talaj 0,282 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – belélegzés (szisztémás hatások) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – szájon át történő bejutás 

9,93E-5 mg/ttkg/nap (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – kombinált útvonalak 

 < 0,01 

7.3.2. Környezeti kibocsátás és expozíció: Árucikkbe vagy árucikkre való feldolgozáshoz 
vezető elterjedt felhasználás (beltéri) - Bór (ERC 8c) 
Kibocsátási útvonal Kibocsátási arány Kibocsátás becslési módszere 

Víz 9,62E-3 kg/nap Becsült kibocsátási tényező 

Levegő 0,029 kg/nap ERC 

Talaj 0 kg/nap ERC 

  

Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

Édesvíz 3,47E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Tengervíz 3,42E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Szennyvíztisztító telep 4,81E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mezőgazdasági talaj 3,24E-3 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – belélegzés (szisztémás hatások) 

5,48E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – szájon át történő bejutás 

1,35E-4 mg/ttkg/nap (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – kombinált útvonalak 

 < 0,01 

7.3.3. Környezeti kibocsátás és expozíció: Árucikkbe vagy árucikkre való feldolgozáshoz 
vezető elterjedt felhasználás (kültéri) - Cink (ERC 8f) 
Kibocsátási útvonal Kibocsátási arány Kibocsátás becslési módszere 

Víz 9,62E-3 kg/nap ERC 

Levegő 0,029 kg/nap ERC 

Talaj 9,62E-4 kg/nap ERC 

  

Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

Édesvíz 4,58E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,022 
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Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

Üledék (édesvíz) 50,18 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) 0,426 

Tengervíz 6,18E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,01 

Üledék (tengervíz) 6,777 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) 0,12 

Szennyvíztisztító telep 4,81E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,048 

Mezőgazdasági talaj 0,282 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – belélegzés (szisztémás hatások) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – szájon át történő bejutás 

9,93E-5 mg/ttkg/nap (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – kombinált útvonalak 

 < 0,01 

7.3.4. Környezeti kibocsátás és expozíció: Árucikkbe vagy árucikkre való feldolgozáshoz 
vezető elterjedt felhasználás (kültéri) - Bór (ERC 8f) 
Kibocsátási útvonal Kibocsátási arány Kibocsátás becslési módszere 

Víz 9,62E-3 kg/nap ERC 

Levegő 0,029 kg/nap ERC 

Talaj 9,62E-4 kg/nap ERC 

  

Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

Édesvíz 3,47E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Tengervíz 3,42E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Szennyvíztisztító telep 4,81E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mezőgazdasági talaj 3,24E-3 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – belélegzés (szisztémás hatások) 

5,48E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – szájon át történő bejutás 

1,35E-4 mg/ttkg/nap (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – kombinált útvonalak 

 < 0,01 

7.3.5. Munkavállalói expozíció: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt eljárásban az 
expozíció valószínűsége nélkül vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett 
eljárásokkal - por - vízmentes cink-borát (PROC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,024 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,087 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,02 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,025 

7.3.6. Munkavállalói expozíció: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt eljárásban az 
expozíció valószínűsége nélkül vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett 
eljárásokkal - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,024 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,087 
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Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,02 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,025 

7.3.7. Munkavállalói expozíció: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt, folytonos 
eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között 
végzett eljárásokkal - por - vízmentes cink-borát (PROC 2) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,822 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,023 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,14 

7.3.8. Munkavállalói expozíció: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt, folytonos 
eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között 
végzett eljárásokkal - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 2) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,013 mg/m³ (ART) 0,019 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,822 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,023 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,028 

7.3.9. Munkavállalói expozíció: Kalenderezési műveletek - por - vízmentes cink-borát 
(PROC 6) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 16,45 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,464 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,581 

7.3.10. Munkavállalói expozíció: Kalenderezési műveletek - folyékony készítmény - 
vízmentes cink-borát (PROC 6) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 16,45 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,464 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,641 

7.3.11. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre 
a célra kialakított eszközökben - por - vízmentes cink-borát (PROC 8a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,232 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,405 
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7.3.12. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre 
a célra kialakított eszközökben - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 8a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,4 mg/m³ (ART) 0,161 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,4 mg/m³ (ART) 0,58 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,232 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,393 

7.3.13. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a 
célra kialakított eszközökben - por - vízmentes cink-borát (PROC 8b) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,48 mg/m³ (ART) 0,194 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,48 mg/m³ (ART) 0,696 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,232 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,425 

7.3.14. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a 
célra kialakított eszközökben - folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 8b) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,013 mg/m³ (ART) 0,019 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,232 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,237 

7.3.15. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre 
a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - por - vízmentes cink-borát (PROC 
9) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,39 mg/m³ (ART) 0,157 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,39 mg/m³ (ART) 0,565 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 4,116 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,116 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,273 

7.3.16. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre 
a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - folyékony készítmény - vízmentes 
cink-borát (PROC 9) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,06 mg/m³ (ART) 0,024 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,06 mg/m³ (ART) 0,087 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 4,116 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,116 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,14 

7.3.17. Munkavállalói expozíció: Laboratóriumi reagensként történő felhasználás - por - 
vízmentes cink-borát (PROC 15) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,27 mg/m³ (ART) 0,109 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,27 mg/m³ (ART) 0,391 
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Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,204 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,115 

7.3.18. Munkavállalói expozíció: Laboratóriumi reagensként történő felhasználás - 
folyékony készítmény - vízmentes cink-borát (PROC 15) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,066 mg/m³ (ART) 0,027 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,066 mg/m³ (ART) 0,096 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,204 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,032 

7.3.19. Munkavállalói expozíció: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt eljárásban 
az expozíció valószínűsége nélkül vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett 
eljárásokkal - por - cink-borát-hidrát (PROC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,02 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

7.3.20. Munkavállalói expozíció: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt eljárásban 
az expozíció valószínűsége nélkül vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között végzett 
eljárásokkal - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,02 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

7.3.21. Munkavállalói expozíció: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt, folytonos 
eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között 
végzett eljárásokkal - por - cink-borát-hidrát (PROC 2) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,822 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,045 

7.3.22. Munkavállalói expozíció: Vegyi termékek gyártása vagy finomítása zárt, folytonos 
eljárásban eseti, ellenőrzött expozícióval vagy egyenértékű elhatárolási körülmények között 
végzett eljárásokkal - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 2) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,013 mg/m³ (ART) 0,016 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,822 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 
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7.3.23. Munkavállalói expozíció: Kalenderezési műveletek - por - cink-borát-hidrát 
(PROC 6) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 16,45 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,043 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,085 

7.3.24. Munkavállalói expozíció: Kalenderezési műveletek - folyékony készítmény - cink-
borát-hidrát (PROC 6) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 16,45 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,043 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,107 

7.3.25. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre 
a célra kialakított eszközökben - por - cink-borát-hidrát (PROC 8a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,021 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,085 

7.3.26. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) nem erre 
a célra kialakított eszközökben - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 8a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,4 mg/m³ (ART) 0,059 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,4 mg/m³ (ART) 0,494 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,021 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,08 

7.3.27. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a 
célra kialakított eszközökben - por - cink-borát-hidrát (PROC 8b) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,48 mg/m³ (ART) 0,071 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,48 mg/m³ (ART) 0,593 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,021 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,092 

7.3.28. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék továbbítása (töltés és ürítés) erre a 
célra kialakított eszközökben - folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 8b) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,013 mg/m³ (ART) 0,016 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 8,226 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,021 
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Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,023 

7.3.29. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre 
a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - por - cink-borát-hidrát (PROC 9) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,39 mg/m³ (ART) 0,057 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,39 mg/m³ (ART) 0,481 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 4,116 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,011 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,068 

7.3.30. Munkavállalói expozíció: Anyag vagy keverék kis tartályokba való továbbítása (erre 
a célra kialakított töltősoron, a mérési szakasszal együtt) - folyékony készítmény - cink-borát-
hidrát (PROC 9) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,06 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,06 mg/m³ (ART) 0,074 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 4,116 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,011 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,019 

7.3.31. Munkavállalói expozíció: Laboratóriumi reagensként történő felhasználás - por - 
cink-borát-hidrát (PROC 15) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,27 mg/m³ (ART) 0,04 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,27 mg/m³ (ART) 0,333 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,204 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,04 

7.3.32. Munkavállalói expozíció: Laboratóriumi reagensként történő felhasználás - 
folyékony készítmény - cink-borát-hidrát (PROC 15) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0,066 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0,066 mg/m³ (ART) 0,081 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,204 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,01 

7.4. Útmutatás a továbbfelhasználó részére, amelynek alapján eldöntheti, 
hogy az expozíciós forgatókönyv által szabott kereteken belül dolgozik-e 
Útmutatás:  
A továbbfelhasználók telephelyein történő felhasználás feltételei bizonyos mértékben eltérhetnek az expozíciós 
forgatókönyvben leírtaktól. Ha az expozíciós forgatókönyvben foglalt és a felhasználó saját gyakorlata alapján 
megállapított felhasználási feltételek eltérnek egymástól, az nem jelenti azt, hogy nem lefedett felhasználásról van 
szó. A kockázat továbbra is megfelelően kézben tartható. Annak eldöntési módját, hogy a felhasználási feltételek 
mellett az expozíciós szintek nem haladják meg a szállító által meghatározott feltételek melletti expozíciós 
szinteket, „arányosításnak” nevezik. Az arányosítással kapcsolatos utasításokat az alábbiakban ismertetjük.  

Emberi egészség: A munkavállaló bőr-expozíciójának értékelését a CHESAR v3.7. eszközt alapul véve a TRA 
Workers 3.0 alkalmazás használatával végezték. A munkavállaló belégzési expozíciójának értékelését a legtöbb 
PROC esetében az ART v1.5 modell használatával végezték. Csupán néhány PROC esetében végezték a belégzési 
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expozíció értékelését a CHESAR eszközt alapul véve a TRA Workers 3.0 modell alkalmazásával. Ily módon 
lehetőség adódott a vízmentes cink-borát és a cink-borát-hidrát megkülönböztetésére. 

Környezet: A környezetbe történő kibocsátások becslése a CHESAR v3.7. eszközt alapul véve az EUSES v.2.1.2 
alkalmazás használatával történik. A környezeti modellezésnél – a legrosszabb esetet feltételezve – a cink-borát 
teljesen feloldódik a vízben cink- és borátionokra szétesve, ezek a toxicitás mozgatórugói. Noha a vízmentes cink-
borát 35,19% Zn-et és 17,45% B-t tartalmaz (hidratált formák esetén alacsonyabb koncentrációkból kell 
kiindulni), a környezetbe történő kibocsátást a Zn és B azonos mennyiségének feltételezésével becsüljük meg. A 
levegőbe és a talajba történő kibocsátások becslését (ERC 8c) az alapértelmezett kibocsátási tényezők alapján 
végezték. A vízbe történő kibocsátásra vonatkozó kibocsátási tényezőt az ECHA R.16 számú útmutatója alapján 
5%-ra állították be, mivel az anyag nincs feloldva/diszpergálva vízfeleslegben. Az ERC 8f kategória esetében az 
ECHA R.16 számú útmutatójában megadott alapértelmezett kibocsátási tényezőket alkalmazták. 
 
Arányosítási eszköz:  
Az arányosításhoz a fent említett, nyilvánosan elérhető modellezési eszközöket használja. 
 
Arányosítással kapcsolatos utasítások:  
Az arányosítás révén ellenőrizhető, hogy az Ön felhasználási feltételei egyenértékűek-e az expozíciós 
forgatókönyvben meghatározott felhasználási feltételekkel. Amennyiben felhasználási feltételei csak kis 
mértékben különböznek a megfelelő expozíciós forgatókönyvben ismertetett felhasználási feltételektől, 
igazolhatja, hogy felhasználási feltételei mellett az expozíciós szintek nem haladják meg a leírt feltételek melletti 
expozíciós szinteket. Ezt úgy lehet igazolni, hogy egy adott feltételben bekövetkező változást más feltételek 
változásával ellensúlyozunk.  
 
Arányosítható paraméterek: 
Az alábbiakban azokat az arányosításhoz használandó kulcsfontosságú tényezőket adjuk meg, amelyek a 
tényleges felhasználási helyzetben valószínűleg változnak.  

- Munkavállalók:  
TRA Workers 3.0: A tevékenység időtartama, Az anyag százalékos aránya a keverékben/árucikkben, 
Általános szellőztetés, Helyi légelszívás, Üzemelési hőmérséklet, Egyéni védőfelszerelés.  
 
ART v1.5: A tevékenység időtartama, Az anyag százalékos aránya a keverékben/árucikkben, Általános 
szellőztetés, Helyi légelszívás, Üzemi hőmérséklet, Műhelyméret, Átviteli sebesség, Szállítási terhelés 
típusa, Lehulló folyékony termékek alkalmazásának típusa, Ejtési magasság, Keverési szint porok 
mozgatása és keverése során, Nyitott felület, Szennyezettségi szint, Légzésvédő eszközök (RPE).  
Megjegyzés: Az ART előrejelzi a levegő koncentrációját a munkavállaló személyes légzési zónájában, 
esetleges légzésvédő eszköz külső oldalán. Ezért a légzésvédő eszközök használatát külön kell mérlegelni.  
 
Megjegyzés az RMM-ek kapcsán: A kockázatkezelési intézkedésekhez kapcsolódó legfontosabb 
információk a hatékonysággal kapcsolatosak. Biztos lehet abban, hogy kockázatkezelési intézkedéseit az 
expozíciós forgatókönyv magában foglalja, ha intézkedéseinek hatékonysága azonos vagy jobb, mint 
amit az expozíciós forgatókönyv meghatároz.  
 

- Környezet:  
Kibocsátási tényezők.  

 
Az arányosítással kapcsolatos további részletekért lásd az ECHA Guidance for downstream users v2.1 (2014. 
október) és Practical Guide 13 (2012. június) című dokumentumát.  
 
Az arányosítás korlátai:  
A kockázatjellemzési arányokat (RCR), amelyeket nem szabad túllépni, az 7.3. szakasz ismerteti. 
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8. ES 8: Fogyasztói felhasználás; Kenőanyagok, zsírok, 
lazítószerek (PC 24) 

8.1. Felhasználási leírók 
ES-név: Cink-borátot tartalmazó kenőanyagok fogyasztói felhasználása gépjárművekben (ATIEL-ATC 
felhasználási csoport B(c) kategória) 
Termékkategória: Kenőanyagok, zsírok, lazítószerek (PC 24) 

Környezet  

1: Funkcionális folyadék elterjedt felhasználása (beltéri/kültéri) - Cink ERC 9b, ERC 9a 

2: Funkcionális folyadék elterjedt felhasználása (beltéri/kültéri) - Bór ERC 9b, ERC 9a 

Fogyasztó  

3: Kenőanyagok, zsírok, lazítószerek - vízmentes cink-borát PC 24 

4: Kenőanyagok, zsírok, lazítószerek - cink-borát-hidrát PC 24 

8.2. Az expozíciót befolyásoló felhasználási feltételek 

8.2.1. A környezeti expozíció elleni védekezés: Funkcionális folyadék elterjedt 
felhasználása (beltéri/kültéri) - Cink (ERC 9b, ERC 9a) 
Felhasznált mennyiség, gyakoriság és felhasználási időtartam (vagy hasznos élettartam) 

Napi mennyiség telephelyenként = tonna/nap 

Egyéb, a környezeti expozíciót befolyásoló feltételek 

Települési szennyvíztisztító telep alkalmazása feltételezett. 

Beltéri vagy kültéri felhasználás 

8.2.2. A környezeti expozíció elleni védekezés: Funkcionális folyadék elterjedt 
felhasználása (beltéri/kültéri) - Bór (ERC 9b, ERC 9a) 
Felhasznált mennyiség, gyakoriság és felhasználási időtartam (vagy hasznos élettartam) 

Napi mennyiség telephelyenként = tonna/nap 

Egyéb, a környezeti expozíciót befolyásoló feltételek 

Települési szennyvíztisztító telep alkalmazása feltételezett. 

Beltéri vagy kültéri felhasználás 

8.2.3. A fogyasztói expozíció elleni védekezés: Kenőanyagok, zsírok, lazítószerek - 
vízmentes cink-borát (PC 24) 

[ECETOC TRA: Folyadékok] 

Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 0,29%-os koncentrációt érint 

Az orális expozíció nem tekinthető relevánsnak. 

Nincs permetezés 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

A felhasználás minden felhasználási eseménynél 5E3 g/esemény felhasználási mennyiségre terjed ki 

Az expozíció időtartama = 4 óra/esemény 

Legfeljebb napi 1 eseményhez kapcsolódó használatot foglal magában 

Egyéb, a fogyasztói expozíciót befolyásoló feltételek 
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A bőrrel való potenciális érintkezés feltételezhetően a kézre korlátozódik. 

8.2.4. A fogyasztói expozíció elleni védekezés: Kenőanyagok, zsírok, lazítószerek - cink-
borát-hidrát (PC 24) 

[ECETOC TRA: Folyadékok] 

Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 0,29%-os koncentrációt érint 

Az orális expozíció nem tekinthető relevánsnak. 

Nincs permetezés 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

A felhasználás minden felhasználási eseménynél 5E3 g/esemény felhasználási mennyiségre terjed ki 

Az expozíció időtartama = 4 óra/esemény 

Legfeljebb napi 1 eseményhez kapcsolódó használatot foglal magában 

Egyéb, a fogyasztói expozíciót befolyásoló feltételek 

A bőrrel való potenciális érintkezés feltételezhetően a kézre korlátozódik. 

8.3. Az expozíció becslése és annak forrására történő hivatkozás 

8.3.1. Környezeti kibocsátás és expozíció: Funkcionális folyadék elterjedt felhasználása 
(beltéri/kültéri) - Cink (ERC 9b) 
Kibocsátási útvonal Kibocsátási arány Kibocsátás becslési módszere 

Víz 6,85E-5 kg/nap SPERC 

Levegő 3,43E-4 kg/nap SPERC 

Talaj 6,85E-5 kg/nap SPERC 

  

Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

Édesvíz 2,77E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Üledék (édesvíz) 30,39 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) 0,258 

Tengervíz 4,38E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Üledék (tengervíz) 4,797 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) 0,085 

Szennyvíztisztító telep 3,42E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mezőgazdasági talaj 0,282 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – belélegzés (szisztémás hatások) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – szájon át történő bejutás 

9,28E-5 mg/ttkg/nap (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – kombinált útvonalak 

 < 0,01 

8.3.2. Környezeti kibocsátás és expozíció: Funkcionális folyadék elterjedt felhasználása 
(beltéri/kültéri) - Bór (ERC 9b) 
Kibocsátási útvonal Kibocsátási arány Kibocsátás becslési módszere 

Víz 6,85E-5 kg/nap SPERC 

Levegő 3,43E-4 kg/nap SPERC 

Talaj 6,85E-5 kg/nap SPERC 
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Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

Édesvíz 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Tengervíz 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Szennyvíztisztító telep 3,42E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mezőgazdasági talaj 3,22E-3 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – belélegzés (szisztémás hatások) 

4,14E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – szájon át történő bejutás 

1,21E-4 mg/ttkg/nap (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – kombinált útvonalak 

 < 0,01 

8.3.3. Fogyasztói expozíció: Kenőanyagok, zsírok, lazítószerek - vízmentes cink-borát (PC 
24) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,414 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) 0,016 

Orális, szisztémás, hosszú távú 0 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,016 

8.3.4. Fogyasztói expozíció: Kenőanyagok, zsírok, lazítószerek - cink-borát-hidrát (PC 24) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,414 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Orális, szisztémás, hosszú távú 0 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

8.4. Útmutatás a továbbfelhasználó részére, amelynek alapján eldöntheti, 
hogy az expozíciós forgatókönyv által szabott kereteken belül dolgozik-e 
Útmutatás:  
Ez a fogyasztói felhasználókra vonatkozó expozíciós forgatókönyv a termékkészítőknek szól, hogy az itt megadott 
információkat felhasználhassák a fogyasztói termékek tervezésénél. A felhasználási feltételek bizonyos 
mértékben eltérhetnek az expozíciós forgatókönyvben leírtaktól. Ha az expozíciós forgatókönyvben foglalt 
felhasználási feltételek eltérnek a fogyasztók termékfelhasználási feltételeitől, az nem jelenti azt, hogy nem 
lefedett felhasználásról van szó. A kockázat továbbra is megfelelően kézben tartható. Annak eldöntési módját, 
hogy a felhasználási feltételek mellett az expozíciós szintek nem haladják meg a szállító által meghatározott 
feltételek melletti expozíciós szinteket, „arányosításnak” nevezik. Az arányosítással kapcsolatos utasításokat az 
alábbiakban ismertetjük.  

Emberi egészség: A fogyasztói expozíció becslése a CHESAR v3.7. eszközt alapul véve a TRA Consumers 3.1 
alkalmazás használatával történik. Ily módon lehetőség adódott a vízmentes cink-borát és a cink-borát-hidrát 
megkülönböztetésére. 

Környezet: A környezetbe történő kibocsátások becslése a CHESAR v3.7. eszközt alapul véve az EUSES v.2.1.2 
alkalmazás használatával történik. A környezeti modellezésnél – a legrosszabb esetet feltételezve – a cink-borát 
teljesen feloldódik a vízben cink- és borátionokra szétesve, ezek a toxicitás mozgatórugói. Noha a vízmentes cink-
borát 35,19% Zn-et és 17,45% B-t tartalmaz (hidratált formák esetén alacsonyabb koncentrációkból kell 
kiindulni), a környezetbe történő kibocsátást a Zn és B azonos mennyiségének feltételezésével becsüljük meg. A 
kibocsátások becslésére a SPERC ESVOC SpERC 9.6d.v2. eszköz használatával került sor. 
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Arányosítási eszköz:  
Az arányosításhoz a fent említett, nyilvánosan elérhető modellezési eszközöket használja. 
 
Arányosítással kapcsolatos utasítások:  
Az arányosítás révén ellenőrizhető, hogy a fogyasztói feltételek egyenértékűek-e az expozíciós forgatókönyvben 
meghatározott felhasználási feltételekkel. Amennyiben a felhasználási feltételek csak kis mértékben különböznek 
a megfelelő expozíciós forgatókönyvben ismertetett felhasználási feltételektől, igazolhatja, hogy felhasználási 
feltételei mellett az expozíciós szintek nem haladják meg a leírt feltételek melletti expozíciós szinteket. Ezt úgy 
lehet igazolni, hogy egy adott feltételben bekövetkező változást más feltételek változásával ellensúlyozunk.  
 
Arányosítható paraméterek:  
Az alábbiakban azokat az arányosításhoz használandó kulcsfontosságú tényezőket adjuk meg, amelyek a 
tényleges felhasználási helyzetben valószínűleg változnak.  

- Fogyasztók:  
Az anyag százalékos aránya a keverékben/árucikkben, A felhasznált termék mennyisége 
alkalmazásonként, Expozíció időtartama eseményenként, Felhasználási gyakoriság egy nap alatt.  
 

- Környezet:  
Kibocsátási tényezők. 

 
Az arányosítással kapcsolatos további részletekért lásd az ECHA Guidance for downstream users v2.1 (2014. 
október) és Practical Guide 13 (2012. június) című dokumentumát.  
 
Az arányosítás korlátai:  
A kockázatjellemzési arányokat (RCR), amelyeket nem szabad túllépni, az 8.3. szakasz ismerteti. 
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9. ES 9: Fogyasztói felhasználás; Különféle termékek (PC 1, 
PC 9a) 

9.1. Felhasználási leírók 
ES-név: Cink-borát-tartalmú készítmények fogyasztói felhasználása 
Termékkategória: Ragasztó- és szigetelőanyagok (PC 1), Bevonatok és festékek, hígítók, festékeltávolítók (PC 
9a) 

Környezet  

1: Árucikkbe vagy árucikkre való feldolgozáshoz vezető elterjedt felhasználás (beltéri) - 
Cink 

ERC 8c 

2: Árucikkbe vagy árucikkre való feldolgozáshoz vezető elterjedt felhasználás (beltéri) - 
Bór 

ERC 8c 

3: Árucikkbe vagy árucikkre való feldolgozáshoz vezető elterjedt felhasználás (kültéri) - 
Cink 

ERC 8f 

4: Árucikkbe vagy árucikkre való feldolgozáshoz vezető elterjedt felhasználás (kültéri) - 
Bór 

ERC 8f 

Fogyasztó  

5: Ragasztó- és szigetelőanyagok - Barkácsragasztók (kárpitragasztó, csemperagasztó, 
parketta stb.) - vízmentes cink-borát 

PC 1 

6: Ragasztó- és szigetelőanyagok - Tömítőanyagok - vízmentes cink-borát PC 1 

7: Ragasztó- és szigetelőanyagok - Hobbiragasztók - vízmentes cink-borát PC 1 

8: Bevonatok és festékek, hígítók, festékeltávolítók - Vizes bázisú latex falfesték - 
vízmentes cink-borát 

PC 9a 

9: Bevonatok és festékek, hígítók, festékeltávolítók - Nagy oldószertartalmú, nagy 
szilárdságú, vizes bázisú festék - vízmentes cink-borát 

PC 9a 

10: Bevonatok és festékek, hígítók, festékeltávolítók - Eltávolítószerek (festék-, ragasztó-
, tapéta-, tömítőanyag-eltávolító) - vízmentes cink-borát 

PC 9a 

11: Ragasztó- és szigetelőanyagok - Barkácsragasztók (kárpitragasztó, csemperagasztó, 
parketta stb.) - cink-borát-hidrát 

PC 1 

12: Ragasztó- és szigetelőanyagok - Tömítőanyagok - cink-borát-hidrát PC 1 

13: Ragasztó- és szigetelőanyagok - Hobbiragasztók - cink-borát-hidrát PC 1 

14: Bevonatok és festékek, hígítók, festékeltávolítók - Vizes bázisú latex falfesték - cink-
borát-hidrát 

PC 9a 

15: Bevonatok és festékek, hígítók, festékeltávolítók - Nagy oldószertartalmú, nagy 
szilárdságú, vizes bázisú festék - cink-borát-hidrát 

PC 9a 

16: Bevonatok és festékek, hígítók, festékeltávolítók - Eltávolítószerek (festék-, ragasztó-
, tapéta-, tömítőanyag-eltávolító) - cink-borát-hidrát 

PC 9a 

Hasznos élettartammal kapcsolatos további expozíciós forgatókönyv(ek)  

ES 11: Hasznos élettartam (fogyasztók); Különféle árucikkek (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, 
AC 11, AC 13) 

 

9.2. Az expozíciót befolyásoló felhasználási feltételek 

9.2.1. A környezeti expozíció elleni védekezés: Árucikkbe vagy árucikkre való 
feldolgozáshoz vezető elterjedt felhasználás (beltéri) - Cink (ERC 8c) 
Az ártalmatlanításra szánt hulladék (a cikk hulladékát is ideértve) külső kezeléséhez kapcsolódó feltételek 
és intézkedések 

A hulladékterméket vagy a használt tartályokat a helyi előírások alapján kell ártalmatlanítani. 
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Egyéb, a környezeti expozíciót befolyásoló feltételek 

Települési szennyvíztisztító telep alkalmazása feltételezett. 

9.2.2. A környezeti expozíció elleni védekezés: Árucikkbe vagy árucikkre való 
feldolgozáshoz vezető elterjedt felhasználás (beltéri) - Bór (ERC 8c) 
Az ártalmatlanításra szánt hulladék (a cikk hulladékát is ideértve) külső kezeléséhez kapcsolódó feltételek 
és intézkedések 

A hulladékterméket vagy a használt tartályokat a helyi előírások alapján kell ártalmatlanítani. 

Egyéb, a környezeti expozíciót befolyásoló feltételek 

Települési szennyvíztisztító telep alkalmazása feltételezett. 

9.2.3. A környezeti expozíció elleni védekezés: Árucikkbe vagy árucikkre való 
feldolgozáshoz vezető elterjedt felhasználás (kültéri) - Cink (ERC 8f) 
Az ártalmatlanításra szánt hulladék (a cikk hulladékát is ideértve) külső kezeléséhez kapcsolódó feltételek 
és intézkedések 

A hulladékterméket vagy a használt tartályokat a helyi előírások alapján kell ártalmatlanítani. 

Egyéb, a környezeti expozíciót befolyásoló feltételek 

Települési szennyvíztisztító telep alkalmazása feltételezett. 

9.2.4. A környezeti expozíció elleni védekezés: Árucikkbe vagy árucikkre való 
feldolgozáshoz vezető elterjedt felhasználás (kültéri) - Bór (ERC 8f) 
Az ártalmatlanításra szánt hulladék (a cikk hulladékát is ideértve) külső kezeléséhez kapcsolódó feltételek 
és intézkedések 

A hulladékterméket vagy a használt tartályokat a helyi előírások alapján kell ártalmatlanítani. 

Egyéb, a környezeti expozíciót befolyásoló feltételek 

Települési szennyvíztisztító telep alkalmazása feltételezett. 

9.2.5. A fogyasztói expozíció elleni védekezés: Ragasztó- és szigetelőanyagok - 
Barkácsragasztók (kárpitragasztó, csemperagasztó, parketta stb.) - vízmentes cink-borát (PC 
1) 

[ECETOC TRA: Barkácsragasztók (kárpitragasztó, csemperagasztó, parkettaragasztó)] 

Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 0,29%-os koncentrációt érint 

Az orális expozíció nem tekinthető relevánsnak. 

Nincs permetezés 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

A felhasználás minden felhasználási eseménynél 1,5E4 g/esemény felhasználási mennyiségre terjed ki 

Az expozíció időtartama = 6 óra/esemény 

Legfeljebb napi 1 eseményhez kapcsolódó használatot foglal magában 

Egyéb, a fogyasztói expozíciót befolyásoló feltételek 

A bőrrel való potenciális érintkezés feltételezhetően a kezekre / az egyik kézre / a tenyérre korlátozódik. 

9.2.6. A fogyasztói expozíció elleni védekezés: Ragasztó- és szigetelőanyagok - 
Tömítőanyagok - vízmentes cink-borát (PC 1) 

[ECETOC TRA: Tömítőanyagok] 

Termék-/árucikkjellemzők 
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Legfeljebb 0,29%-os koncentrációt érint 

Az orális expozíció nem tekinthető relevánsnak. 

Nincs permetezés 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

A felhasználás minden felhasználási eseménynél 390 g/esemény felhasználási mennyiségre terjed ki 

Az expozíció időtartama = 4 óra/esemény 

Legfeljebb napi 1 eseményhez kapcsolódó használatot foglal magában 

Egyéb, a fogyasztói expozíciót befolyásoló feltételek 

A bőrrel való potenciális érintkezés feltételezhetően az ujjakra korlátozódik. 

9.2.7. A fogyasztói expozíció elleni védekezés: Ragasztó- és szigetelőanyagok - 
Hobbiragasztók - vízmentes cink-borát (PC 1) 

[ECETOC TRA: Hobbiragasztók] 

Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 0,29%-os koncentrációt érint 

Az orális expozíció nem tekinthető relevánsnak. 

Nincs permetezés 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

A felhasználás minden felhasználási eseménynél 9 g/esemény felhasználási mennyiségre terjed ki 

Az expozíció időtartama = 4 óra/esemény 

Legfeljebb napi 1 eseményhez kapcsolódó használatot foglal magában 

Egyéb, a fogyasztói expozíciót befolyásoló feltételek 

A bőrrel való potenciális érintkezés feltételezhetően az ujjakra korlátozódik. 

9.2.8. A fogyasztói expozíció elleni védekezés: Bevonatok és festékek, hígítók, 
festékeltávolítók - Vizes bázisú latex falfesték - vízmentes cink-borát (PC 9a) 

[ECETOC TRA: Vizes bázisú latex falfesték] 

Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 0,29%-os koncentrációt érint 

Az orális expozíció nem tekinthető relevánsnak. 

Nincs permetezés 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

A felhasználás minden felhasználási eseménynél 3,75E3 g/esemény felhasználási mennyiségre terjed ki 

Az expozíció időtartama = 2,2 óra/esemény 

Legfeljebb napi 1 eseményhez kapcsolódó használatot foglal magában 

Egyéb, a fogyasztói expozíciót befolyásoló feltételek 

A bőrrel való potenciális érintkezés feltételezhetően a kezekre / az egyik kézre / a tenyérre korlátozódik. 

9.2.9. A fogyasztói expozíció elleni védekezés: Bevonatok és festékek, hígítók, 
festékeltávolítók - Nagy oldószertartalmú, nagy szilárdságú, vizes bázisú festék - vízmentes 
cink-borát (PC 9a) 

[ECETOC TRA: Nagy oldószertartalmú, nagy szilárdságú, vizes bázisú festék] 

Termék-/árucikkjellemzők 
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Legfeljebb 0,29%-os koncentrációt érint 

Az orális expozíció nem tekinthető relevánsnak. 

Nincs permetezés 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

A felhasználás minden felhasználási eseménynél 1,3E3 g/esemény felhasználási mennyiségre terjed ki 

Az expozíció időtartama = 2,2 óra/esemény 

Legfeljebb napi 1 eseményhez kapcsolódó használatot foglal magában 

Egyéb, a fogyasztói expozíciót befolyásoló feltételek 

A bőrrel való potenciális érintkezés feltételezhetően a kezekre / az egyik kézre / a tenyérre korlátozódik. 

9.2.10. A fogyasztói expozíció elleni védekezés: Bevonatok és festékek, hígítók, 
festékeltávolítók - Eltávolítószerek (festék-, ragasztó-, tapéta-, tömítőanyag-eltávolító) - 
vízmentes cink-borát (PC 9a) 

[ECETOC TRA: Eltávolítószerek (festék-, ragasztó-, tapéta-, tömítőanyag-eltávolító)] 

Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 0,29%-os koncentrációt érint 

Az orális expozíció nem tekinthető relevánsnak. 

Nincs permetezés 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

A felhasználás minden felhasználási eseménynél 2E3 g/esemény felhasználási mennyiségre terjed ki 

Az expozíció időtartama = 4 óra/esemény 

Legfeljebb napi 1 eseményhez kapcsolódó használatot foglal magában 

Egyéb, a fogyasztói expozíciót befolyásoló feltételek 

A bőrrel való potenciális érintkezés feltételezhetően a kézre korlátozódik. 

9.2.11. A fogyasztói expozíció elleni védekezés: Ragasztó- és szigetelőanyagok - 
Barkácsragasztók (kárpitragasztó, csemperagasztó, parketta stb.) - cink-borát-hidrát (PC 1) 

[ECETOC TRA: Barkácsragasztók (kárpitragasztó, csemperagasztó, parkettaragasztó)] 

Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 0,29%-os koncentrációt érint 

Az orális expozíció nem tekinthető relevánsnak. 

Nincs permetezés 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

A felhasználás minden felhasználási eseménynél 1,5E4 g/esemény felhasználási mennyiségre terjed ki 

Az expozíció időtartama = 6 óra/esemény 

Legfeljebb napi 1 eseményhez kapcsolódó használatot foglal magában 

Egyéb, a fogyasztói expozíciót befolyásoló feltételek 

A bőrrel való potenciális érintkezés feltételezhetően a kezekre / az egyik kézre / a tenyérre korlátozódik. 

9.2.12. A fogyasztói expozíció elleni védekezés: Ragasztó- és szigetelőanyagok - 
Tömítőanyagok - cink-borát-hidrát (PC 1) 

[ECETOC TRA: Tömítőanyagok] 

Termék-/árucikkjellemzők 
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Legfeljebb 0,29%-os koncentrációt érint 

Az orális expozíció nem tekinthető relevánsnak. 

Nincs permetezés 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

A felhasználás minden felhasználási eseménynél 390 g/esemény felhasználási mennyiségre terjed ki 

Az expozíció időtartama = 4 óra/esemény 

Legfeljebb napi 1 eseményhez kapcsolódó használatot foglal magában 

Egyéb, a fogyasztói expozíciót befolyásoló feltételek 

A bőrrel való potenciális érintkezés feltételezhetően az ujjakra korlátozódik. 

9.2.13. A fogyasztói expozíció elleni védekezés: Ragasztó- és szigetelőanyagok - 
Hobbiragasztók - cink-borát-hidrát (PC 1) 

[ECETOC TRA: Hobbiragasztók] 

Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 0,29%-os koncentrációt érint 

Az orális expozíció nem tekinthető relevánsnak. 

Nincs permetezés 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

A felhasználás minden felhasználási eseménynél 9 g/esemény felhasználási mennyiségre terjed ki 

Az expozíció időtartama = 4 óra/esemény 

Legfeljebb napi 1 eseményhez kapcsolódó használatot foglal magában 

Egyéb, a fogyasztói expozíciót befolyásoló feltételek 

A bőrrel való potenciális érintkezés feltételezhetően az ujjakra korlátozódik. 

9.2.14. A fogyasztói expozíció elleni védekezés: Bevonatok és festékek, hígítók, 
festékeltávolítók - Vizes bázisú latex falfesték - cink-borát-hidrát (PC 9a) 

[ECETOC TRA: Vizes bázisú latex falfesték] 

Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 0,29%-os koncentrációt érint 

Az orális expozíció nem tekinthető relevánsnak. 

Nincs permetezés 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

A felhasználás minden felhasználási eseménynél 3,75E3 g/esemény felhasználási mennyiségre terjed ki 

Az expozíció időtartama = 2,2 óra/esemény 

Legfeljebb napi 1 eseményhez kapcsolódó használatot foglal magában 

Egyéb, a fogyasztói expozíciót befolyásoló feltételek 

A bőrrel való potenciális érintkezés feltételezhetően a kezekre / az egyik kézre / a tenyérre korlátozódik. 

9.2.15. A fogyasztói expozíció elleni védekezés: Bevonatok és festékek, hígítók, 
festékeltávolítók - Nagy oldószertartalmú, nagy szilárdságú, vizes bázisú festék - cink-borát-
hidrát (PC 9a) 

[ECETOC TRA: Nagy oldószertartalmú, nagy szilárdságú, vizes bázisú festék] 

Termék-/árucikkjellemzők 
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Legfeljebb 0,29%-os koncentrációt érint 

Az orális expozíció nem tekinthető relevánsnak. 

Nincs permetezés 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

A felhasználás minden felhasználási eseménynél 1,3E3 g/esemény felhasználási mennyiségre terjed ki 

Az expozíció időtartama = 2,2 óra/esemény 

Legfeljebb napi 1 eseményhez kapcsolódó használatot foglal magában 

Egyéb, a fogyasztói expozíciót befolyásoló feltételek 

A bőrrel való potenciális érintkezés feltételezhetően a kezekre / az egyik kézre / a tenyérre korlátozódik. 

9.2.16. A fogyasztói expozíció elleni védekezés: Bevonatok és festékek, hígítók, 
festékeltávolítók - Eltávolítószerek (festék-, ragasztó-, tapéta-, tömítőanyag-eltávolító) - cink-
borát-hidrát (PC 9a) 

[ECETOC TRA: Eltávolítószerek (festék-, ragasztó-, tapéta-, tömítőanyag-eltávolító)] 

Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 0,29%-os koncentrációt érint 

Az orális expozíció nem tekinthető relevánsnak. 

Nincs permetezés 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

A felhasználás minden felhasználási eseménynél 2E3 g/esemény felhasználási mennyiségre terjed ki 

Az expozíció időtartama = 4 óra/esemény 

Legfeljebb napi 1 eseményhez kapcsolódó használatot foglal magában 

Egyéb, a fogyasztói expozíciót befolyásoló feltételek 

A bőrrel való potenciális érintkezés feltételezhetően a kézre korlátozódik. 

9.3. Az expozíció becslése és annak forrására történő hivatkozás 

9.3.1. Környezeti kibocsátás és expozíció: Árucikkbe vagy árucikkre való feldolgozáshoz 
vezető elterjedt felhasználás (beltéri) - Cink (ERC 8c) 
Kibocsátási útvonal Kibocsátási arány Kibocsátás becslési módszere 

Víz 1,37E-3 kg/nap Becsült kibocsátási tényező 

Levegő 4,12E-3 kg/nap ERC 

Talaj 0 kg/nap ERC 

  

Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

Édesvíz 3,02E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,015 

Üledék (édesvíz) 33,09 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) 0,281 

Tengervíz 4,62E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Üledék (tengervíz) 5,068 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) 0,09 

Szennyvíztisztító telep 6,87E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mezőgazdasági talaj 0,282 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – belélegzés (szisztémás hatások) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 9,29E-5 mg/ttkg/nap (EUSES 2.1.2) < 0,01 
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Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

emberek – szájon át történő bejutás 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – kombinált útvonalak 

 < 0,01 

9.3.2. Környezeti kibocsátás és expozíció: Árucikkbe vagy árucikkre való feldolgozáshoz 
vezető elterjedt felhasználás (beltéri) - Bór (ERC 8c) 
Kibocsátási útvonal Kibocsátási arány Kibocsátás becslési módszere 

Víz 1,37E-3 kg/nap Becsült kibocsátási tényező 

Levegő 4,12E-3 kg/nap ERC 

Talaj 0 kg/nap ERC 

  

Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

Édesvíz 3,06E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

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

Szennyvíztisztító telep 6,87E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mezőgazdasági talaj 3.23E-3 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – belélegzés (szisztémás hatások) 

4,33E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – szájon át történő bejutás 

1,23E-4 mg/ttkg/nap (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – kombinált útvonalak 

 < 0,01 

9.3.3. Környezeti kibocsátás és expozíció: Árucikkbe vagy árucikkre való feldolgozáshoz 
vezető elterjedt felhasználás (kültéri) - Cink (ERC 8f) 
Kibocsátási útvonal Kibocsátási arány Kibocsátás becslési módszere 

Víz 1,37E-3 kg/nap ERC 

Levegő 4,12E-3 kg/nap ERC 

Talaj 1,37E-4 kg/nap ERC 

  

Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

Édesvíz 3,02E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,015 

Üledék (édesvíz) 33,09 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) 0,281 

Tengervíz 4,62E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Üledék (tengervíz) 5,068 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) 0,09 

Szennyvíztisztító telep 6,87E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mezőgazdasági talaj 0,282 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – belélegzés (szisztémás hatások) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – szájon át történő bejutás 

9,29E-5 mg/ttkg/nap (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – kombinált útvonalak 

 < 0,01 

9.3.4. Környezeti kibocsátás és expozíció: Árucikkbe vagy árucikkre való feldolgozáshoz 
vezető elterjedt felhasználás (kültéri) - Bór (ERC 8f) 
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Kibocsátási útvonal Kibocsátási arány Kibocsátás becslési módszere 

Víz 1,37E-3 kg/nap ERC 

Levegő 4,12E-3 kg/nap ERC 

Talaj 1,37E-4 kg/nap ERC 

  

Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

Édesvíz 3,06E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

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

Szennyvíztisztító telep 6,87E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mezőgazdasági talaj 3.23E-3 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – belélegzés (szisztémás hatások) 

4,33E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – szájon át történő bejutás 

1,23E-4 mg/ttkg/nap (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – kombinált útvonalak 

 < 0,01 

9.3.5. Fogyasztói expozíció: Ragasztó- és szigetelőanyagok - Barkácsragasztók 
(kárpitragasztó, csemperagasztó, parketta stb.) - vízmentes cink-borát (PC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,207 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Orális, szisztémás, hosszú távú 0 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

9.3.6. Fogyasztói expozíció: Ragasztó- és szigetelőanyagok - Tömítőanyagok - vízmentes 
cink-borát (PC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,017 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Orális, szisztémás, hosszú távú 0 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

9.3.7. Fogyasztói expozíció: Ragasztó- és szigetelőanyagok - Hobbiragasztók - vízmentes 
cink-borát (PC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,017 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Orális, szisztémás, hosszú távú 0 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 
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9.3.8. Fogyasztói expozíció: Bevonatok és festékek, hígítók, festékeltávolítók - Vizes bázisú 
latex falfesték - vízmentes cink-borát (PC 9a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,207 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Orális, szisztémás, hosszú távú 0 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

9.3.9. Fogyasztói expozíció: Bevonatok és festékek, hígítók, festékeltávolítók - Nagy 
oldószertartalmú, nagy szilárdságú, vizes bázisú festék - vízmentes cink-borát (PC 9a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,207 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Orális, szisztémás, hosszú távú 0 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

9.3.10. Fogyasztói expozíció: Bevonatok és festékek, hígítók, festékeltávolítók - 
Eltávolítószerek (festék-, ragasztó-, tapéta-, tömítőanyag-eltávolító) - vízmentes cink-borát 
(PC 9a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,414 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) 0,016 

Orális, szisztémás, hosszú távú 0 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,016 

9.3.11. Fogyasztói expozíció: Ragasztó- és szigetelőanyagok - Barkácsragasztók 
(kárpitragasztó, csemperagasztó, parketta stb.) - cink-borát-hidrát (PC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,207 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Orális, szisztémás, hosszú távú 0 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

9.3.12. Fogyasztói expozíció: Ragasztó- és szigetelőanyagok - Tömítőanyagok - cink-borát-
hidrát (PC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,017 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Orális, szisztémás, hosszú távú 0 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 
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9.3.13. Fogyasztói expozíció: Ragasztó- és szigetelőanyagok - Hobbiragasztók - cink-borát-
hidrát (PC 1) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,017 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Orális, szisztémás, hosszú távú 0 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

9.3.14. Fogyasztói expozíció: Bevonatok és festékek, hígítók, festékeltávolítók - Vizes bázisú 
latex falfesték - cink-borát-hidrát (PC 9a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,207 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Orális, szisztémás, hosszú távú 0 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

9.3.15. Fogyasztói expozíció: Bevonatok és festékek, hígítók, festékeltávolítók - Nagy 
oldószertartalmú, nagy szilárdságú, vizes bázisú festék - cink-borát-hidrát (PC 9a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,207 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Orális, szisztémás, hosszú távú 0 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

9.3.16. Fogyasztói expozíció: Bevonatok és festékek, hígítók, festékeltávolítók - 
Eltávolítószerek (festék-, ragasztó-, tapéta-, tömítőanyag-eltávolító) - cink-borát-hidrát (PC 
9a) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,414 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Orális, szisztémás, hosszú távú 0 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

9.4. Útmutatás a továbbfelhasználó részére, amelynek alapján eldöntheti, 
hogy az expozíciós forgatókönyv által szabott kereteken belül dolgozik-e 
Útmutatás:  
Ez a fogyasztói felhasználókra vonatkozó expozíciós forgatókönyv a termékkészítőknek szól, hogy az itt megadott 
információkat felhasználhassák a fogyasztói termékek tervezésénél. A felhasználási feltételek bizonyos 
mértékben eltérhetnek az expozíciós forgatókönyvben leírtaktól. Ha az expozíciós forgatókönyvben foglalt 
felhasználási feltételek eltérnek a fogyasztók termékfelhasználási feltételeitől, az nem jelenti azt, hogy nem 
lefedett felhasználásról van szó. A kockázat továbbra is megfelelően kézben tartható. Annak eldöntési módját, 
hogy a felhasználási feltételek mellett az expozíciós szintek nem haladják meg a szállító által meghatározott 
feltételek melletti expozíciós szinteket, „arányosításnak” nevezik. Az arányosítással kapcsolatos utasításokat az 
alábbiakban ismertetjük.  
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Emberi egészség: A fogyasztói expozíció becslése a CHESAR v3.7. eszközt alapul véve a TRA Consumers 3.1 
alkalmazás használatával történik. Ily módon lehetőség adódott a vízmentes cink-borát és a cink-borát-hidrát 
megkülönböztetésére.  

Környezet: A környezetbe történő kibocsátások becslése a CHESAR v3.7. eszközt alapul véve az EUSES v.2.1.2 
alkalmazás használatával történik. A környezeti modellezésnél – a legrosszabb esetet feltételezve – a cink-borát 
teljesen feloldódik a vízben cink- és borátionokra szétesve, ezek a toxicitás mozgatórugói. Noha a vízmentes cink-
borát 35,19% Zn-et és 17,45% B-t tartalmaz (hidratált formák esetén alacsonyabb koncentrációkból kell 
kiindulni), a környezetbe történő kibocsátást a Zn és B azonos mennyiségének feltételezésével becsüljük meg. A 
levegőbe és a talajba történő kibocsátások becslését (ERC 8c) az alapértelmezett kibocsátási tényezők alapján 
végezték. A vízbe történő kibocsátásra vonatkozó kibocsátási tényezőt az ECHA R.16 számú útmutatója alapján 
5%-ra állították be, mivel az anyag nincs feloldva/diszpergálva vízfeleslegben. Az ERC 8f kategória esetében az 
ECHA R.16 számú útmutatójában megadott alapértelmezett kibocsátási tényezőket alkalmazták. 
 
Arányosítási eszköz:  
Az arányosításhoz a fent említett, nyilvánosan elérhető modellezési eszközöket használja. 
 
Arányosítással kapcsolatos utasítások:  
Az arányosítás révén ellenőrizhető, hogy a fogyasztói feltételek egyenértékűek-e az expozíciós forgatókönyvben 
meghatározott felhasználási feltételekkel. Amennyiben a felhasználási feltételek csak kis mértékben különböznek 
a megfelelő expozíciós forgatókönyvben ismertetett felhasználási feltételektől, igazolhatja, hogy felhasználási 
feltételei mellett az expozíciós szintek nem haladják meg a leírt feltételek melletti expozíciós szinteket. Ezt úgy 
lehet igazolni, hogy egy adott feltételben bekövetkező változást más feltételek változásával ellensúlyozunk.  
 
Arányosítható paraméterek:  
Az alábbiakban azokat az arányosításhoz használandó kulcsfontosságú tényezőket adjuk meg, amelyek a 
tényleges felhasználási helyzetben valószínűleg változnak.  

- Fogyasztók:  
Az anyag százalékos aránya a keverékben/árucikkben, A felhasznált termék mennyisége 
alkalmazásonként, Expozíció időtartama eseményenként, Felhasználási gyakoriság egy nap alatt.  
 

- Környezet:  
Kibocsátási tényezők.  

 
Az arányosítással kapcsolatos további részletekért lásd az ECHA Guidance for downstream users v2.1 (2014. 
október) és Practical Guide 13 (2012. június) című dokumentumát.  
 
Az arányosítás korlátai:  
A kockázatjellemzési arányokat (RCR), amelyeket nem szabad túllépni, az 9.3. szakasz ismerteti. 
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10. ES 10: Hasznos élettartam (foglalkozásszerű 
felhasználó); Különféle árucikkek (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, 
AC 11, AC 13) 

10.1. Felhasználási leírók 
ES-név: Cink-borát-tartalmú termékek foglalkozásszerű felhasználása 
Árucikk kategória: Gépek, mechanikus berendezések, elektromos / elektronikus árucikkek (AC 2), Kő, gipsz, 
cement, üveg és kerámia árucikkek (AC 4), Fém árucikkek (AC 7), Papír árucikkek (AC 8), Fa árucikkek (AC 
11), Műanyag árucikkek (AC 13) 

Környezet  

1: Árucikkek elterjedt felhasználása alacsony kibocsátással (beltéri/kültéri) - Cink ERC 10a, ERC 11a 

2: Árucikkek elterjedt felhasználása alacsony kibocsátással (beltéri/kültéri) - Bór ERC 10a, ERC 11a 

Munkavállaló  

3: Alapanyagokban vagy árucikkekben / alapanyagokon vagy árucikkeken lekötött 
anyagok alacsony energiaigényű megmunkálása és kezelése - vízmentes cink-borát 

PROC 21 

4: Alapanyagokban vagy árucikkekben / alapanyagokon vagy árucikkeken lekötött 
anyagok alacsony energiaigényű megmunkálása és kezelése - cink-borát-hidrát 

PROC 21 

Az anyag árucikkbe való beépítéséhez vezető felhasználások expozíciós 
forgatókönyve 

 

ES 2: Ipari telephelyeken történő felhasználás; Különféle termékek (PC 1, PC 9a, PC 32); 
Egyéb (SU 0) 

 

ES 6: Foglalkozásszerű, elterjedt felhasználás; Bevonatok és festékek, hígítók, 
festékeltávolítók (PC 9a); Egyéb (SU 0) 

 

ES 7: Foglalkozásszerű, elterjedt felhasználás; Polimer készítmények és vegyületek (PC 
32); Egyéb (SU 0) 

 

10.2. Az expozíciót befolyásoló felhasználási feltételek 

10.2.1. A környezeti expozíció elleni védekezés: Árucikkek elterjedt felhasználása alacsony 
kibocsátással (beltéri/kültéri) - Cink (ERC 10a, ERC 11a) 
A biológiai szennyvíztisztító telephez kapcsolódó feltételek és intézkedések 

Települési szennyvíztisztító telep alkalmazása feltételezett. 

Az ártalmatlanításra szánt hulladék (a cikk hulladékát is ideértve) külső kezeléséhez kapcsolódó feltételek 
és intézkedések 

A hulladékterméket vagy a használt tartályokat a helyi előírások alapján kell ártalmatlanítani. 

10.2.2. A környezeti expozíció elleni védekezés: Árucikkek elterjedt felhasználása alacsony 
kibocsátással (beltéri/kültéri) - Bór (ERC 10a, ERC 11a) 
A biológiai szennyvíztisztító telephez kapcsolódó feltételek és intézkedések 

Települési szennyvíztisztító telep alkalmazása feltételezett. 

Az ártalmatlanításra szánt hulladék (a cikk hulladékát is ideértve) külső kezeléséhez kapcsolódó feltételek 
és intézkedések 

A hulladékterméket vagy a használt tartályokat a helyi előírások alapján kell ártalmatlanítani. 

10.2.3. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Alapanyagokban vagy árucikkekben / 
alapanyagokon vagy árucikkeken lekötött anyagok alacsony energiaigényű megmunkálása 
és kezelése - vízmentes cink-borát (PROC 21) 
Termék-/árucikkjellemzők 
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Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Tömör tárgy 

Legfeljebb 25%-os koncentrációra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Napi 4 óránál hosszabb használatot foglal magában. 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezhetően nincsenek szomszédos munkahelyek, amelyek hozzájárulnának az anyag expozíciójához. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Alkalmanként feltételezhetően általános tisztítási műveletet hajtanak végre a munkahelyen. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 

10.2.4. A munkavállalói expozíció elleni védekezés: Alapanyagokban vagy árucikkekben / 
alapanyagokon vagy árucikkeken lekötött anyagok alacsony energiaigényű megmunkálása 
és kezelése - cink-borát-hidrát (PROC 21) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Tömör tárgy 

Legfeljebb 25%-os koncentrációra vonatkozik. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

Legfeljebb napi 8 órán át történő használatot foglal magában 

Napi 4 óránál hosszabb használatot foglal magában. 

Technikai és szervezeti feltételek és intézkedések 

Feltételezhetően nincsenek szomszédos munkahelyek, amelyek hozzájárulnának az anyag expozíciójához. 

Lásd még a 0. szakaszt is a technikai és szervezeti feltételek, valamint a kockázatok megfelelő kézben tartására 
irányuló intézkedések tekintetében. 

A személyi védelemre, a higiéniára és az egészségre vonatkozó értékeléshez kapcsolódó feltételek és 
intézkedések 

Használjon megfelelő szemvédelmet. 

Alkalmanként feltételezhetően általános tisztítási műveletet hajtanak végre a munkahelyen. 

Lásd még a 0. szakaszt is a kockázatok megfelelő kézben tartására irányuló, a személyi védelemhez és a 
higiéniához kapcsolódó feltételek és intézkedések tekintetében. 

Egyéb, a munkavállalói expozíciót befolyásoló feltételek 

Legfeljebb 40°C-os felfoldozási hőmérséklet biztosítása 

Beltéri felhasználás 
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10.3. Az expozíció becslése és annak forrására történő hivatkozás 

10.3.1. Környezeti kibocsátás és expozíció: Árucikkek elterjedt felhasználása alacsony 
kibocsátással (beltéri/kültéri) - Cink (ERC 10a) 
Kibocsátási útvonal Kibocsátási arány Kibocsátás becslési módszere 

Víz 4,4E-5 kg/nap Becsült kibocsátási tényező 

Levegő 4,4E-5 kg/nap ERC 

Talaj 0,014 kg/nap ERC 

  

Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

Édesvíz 2,77E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Üledék (édesvíz) 30,34 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) 0,258 

Tengervíz 4,37E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Üledék (tengervíz) 4,792 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) 0,085 

Szennyvíztisztító telep 2,2E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mezőgazdasági talaj 0,282 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – belélegzés (szisztémás hatások) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – szájon át történő bejutás 

9,28E-5 mg/ttkg/nap (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – kombinált útvonalak 

 < 0,01 

10.3.2. Környezeti kibocsátás és expozíció: Árucikkek elterjedt felhasználása alacsony 
kibocsátással (beltéri/kültéri) - Bór (ERC 10a) 
Kibocsátási útvonal Kibocsátási arány Kibocsátás becslési módszere 

Víz 4,4E-5 kg/nap Becsült kibocsátási tényező 

Levegő 4,4E-5 kg/nap ERC 

Talaj 0,014 kg/nap ERC 

  

Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

Édesvíz 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Tengervíz 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Szennyvíztisztító telep 2,2E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mezőgazdasági talaj 3,22E-3 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – belélegzés (szisztémás hatások) 

4,14E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – szájon át történő bejutás 

1,21E-4 mg/ttkg/nap (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – kombinált útvonalak 

 < 0,01 

10.3.3. Munkavállalói expozíció: Alapanyagokban vagy árucikkekben / alapanyagokon 
vagy árucikkeken lekötött anyagok alacsony energiaigényű megmunkálása és kezelése - 
vízmentes cink-borát (PROC 21) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 9E-3 mg/m³ (MEASE) < 0,01 
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Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 9E-3 mg/m³ (MEASE) 0,013 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 1,698 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) 0,048 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,051 

10.3.4. Munkavállalói expozíció: Alapanyagokban vagy árucikkekben / alapanyagokon 
vagy árucikkeken lekötött anyagok alacsony energiaigényű megmunkálása és kezelése - 
cink-borát-hidrát (PROC 21) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 9E-3 mg/m³ (MEASE) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 9E-3 mg/m³ (MEASE) 0,011 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 1,698 mg/ttkg/nap (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

10.4. Útmutatás a továbbfelhasználó részére, amelynek alapján 
eldöntheti, hogy az expozíciós forgatókönyv által szabott kereteken belül 
dolgozik-e 
Útmutatás:  
A továbbfelhasználók telephelyein történő felhasználás feltételei bizonyos mértékben eltérhetnek az expozíciós 
forgatókönyvben leírtaktól. Ha az expozíciós forgatókönyvben foglalt és a felhasználó saját gyakorlata alapján 
megállapított felhasználási feltételek eltérnek egymástól, az nem jelenti azt, hogy nem lefedett felhasználásról van 
szó. A kockázat továbbra is megfelelően kézben tartható. Annak eldöntési módját, hogy a felhasználási feltételek 
mellett az expozíciós szintek nem haladják meg a szállító által meghatározott feltételek melletti expozíciós 
szinteket, „arányosításnak” nevezik. Az arányosítással kapcsolatos utasításokat az alábbiakban ismertetjük.  
 
Emberi egészség: A munkavállaló bőr-expozíciójának értékelését a CHESAR v3.7. eszközt alapul véve a TRA 
Workers 3.0 alkalmazás használatával végezték. A munkavállaló belégzési expozíciójának becslésére a MEASE2 
2.0 modellt használják. Ily módon lehetőség adódott a vízmentes cink-borát és a cink-borát-hidrát 
megkülönböztetésére. 
 
Környezet: A környezetbe történő kibocsátások becslése a CHESAR v3.7. eszközt alapul véve az EUSES v.2.1.2 
alkalmazás használatával történik. A környezeti modellezésnél – a legrosszabb esetet feltételezve – a cink-borát 
teljesen feloldódik a vízben cink- és borátionokra szétesve, ezek a toxicitás mozgatórugói. Noha a vízmentes cink-
borát 35,19% Zn-et és 17,45% B-t tartalmaz (hidratált formák esetén alacsonyabb koncentrációkból kell 
kiindulni), a környezetbe történő kibocsátást a Zn és B azonos mennyiségének feltételezésével becsüljük meg. 
Ezáltal specifikus információkat lehet felhasználni a vízi környezetbe történő kibocsátás becsléséhez. A levegőbe 
és a talajba történő kibocsátások becslését az ERC 10a kategóriára vonatkozó alapértelmezett kibocsátási tényezők 
alapján végezték. 
 
Arányosítási eszköz: 
Az arányosításhoz a fent említett, nyilvánosan elérhető modellezési eszközöket használja. 
 
Arányosítással kapcsolatos utasítások:  
Az arányosítás révén ellenőrizhető, hogy az Ön felhasználási feltételei egyenértékűek-e az expozíciós 
forgatókönyvben meghatározott felhasználási feltételekkel. Amennyiben felhasználási feltételei csak kis 
mértékben különböznek a megfelelő expozíciós forgatókönyvben ismertetett felhasználási feltételektől, 
igazolhatja, hogy felhasználási feltételei mellett az expozíciós szintek nem haladják meg a leírt feltételek melletti 
expozíciós szinteket. Ezt úgy lehet igazolni, hogy egy adott feltételben bekövetkező változást más feltételek 
változásával ellensúlyozunk.  
 
Arányosítható paraméterek:  
Az alábbiakban azokat az arányosításhoz használandó kulcsfontosságú tényezőket adjuk meg, amelyek a 
tényleges felhasználási helyzetben valószínűleg változnak.  

- Munkavállalók:  
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TRA Workers 3.0: A tevékenység időtartama, Az anyag százalékos aránya a keverékben/árucikkben, 
Üzemelési hőmérséklet, Egyéni védőfelszerelés.  
 
MEASE2 2.0: A tevékenység időtartama, Az anyag koncentrációja a kezelt anyagban, Általános 
szellőzés, Helyi légelszívás, Automatizálási szint, Tisztítási tevékenységek, Portalanító technika, Nem 
szándékos csekély szintű kopás.  
 
Megjegyzés az RMM-ek kapcsán: A kockázatkezelési intézkedésekhez kapcsolódó legfontosabb 
információk a hatékonysággal kapcsolatosak. Biztos lehet abban, hogy kockázatkezelési intézkedéseit az 
expozíciós forgatókönyv magában foglalja, ha intézkedéseinek hatékonysága azonos vagy jobb, mint 
amit az expozíciós forgatókönyv meghatároz.  
 
Környezet:  
Kibocsátási tényezők.  
 

Az arányosítással kapcsolatos további részletekért lásd az ECHA Guidance for downstream users v2.1 (2014. 
október) és Practical Guide 13 (2012. június) című dokumentumát.  

 
Az arányosítás korlátai:  
A kockázatjellemzési arányokat (RCR), amelyeket nem szabad túllépni, az 10.3. szakasz ismerteti. 
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11. ES 11: Hasznos élettartam (fogyasztók); Különféle 
árucikkek (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, AC 11, AC 13) 

11.1. Felhasználási leírók 
ES-név: Cink-borát-tartalmú termékek fogyasztói hasznos élettartama 
Árucikk kategória: Gépek, mechanikus berendezések, elektromos / elektronikus árucikkek (AC 2), Kő, gipsz, 
cement, üveg és kerámia árucikkek (AC 4), Fém árucikkek (AC 7), Papír árucikkek (AC 8), Fa árucikkek (AC 
11), Műanyag árucikkek (AC 13) 

Környezet  

1: Árucikkek elterjedt felhasználása alacsony kibocsátással (beltéri/kültéri) - Cink ERC 10a, ERC 11a 

2: Árucikkek elterjedt felhasználása alacsony kibocsátással (beltéri/kültéri) - Bór ERC 10a, ERC 11a 

Fogyasztó  

3: Gépek, mechanikus berendezések, elektromos / elektronikus árucikkek - vízmentes 
cink-borát 

AC 2 

4: Kő, gipsz, cement, üveg és kerámia árucikkek - vízmentes cink-borát AC 4 

5: Fém árucikkek - vízmentes cink-borát AC 7 

6: Papír árucikkek - vízmentes cink-borát AC 8 

7: Fa árucikkek; Falak és padlók - vízmentes cink-borát AC 11 

8: Műanyag árucikkek; Nagy méretű műanyag árucikkek - vízmentes cink-borát AC 13 

9: Műanyag árucikkek; Kis méretű műanyag árucikkek - vízmentes cink-borát AC 13 

10: Gépek, mechanikus berendezések, elektromos / elektronikus árucikkek - cink-borát-
hidrát 

AC 2 

11: Kő, gipsz, cement, üveg és kerámia árucikkek - cink-borát-hidrát AC 4 

12: Fém árucikkek - cink-borát-hidrát AC 7 

13: Papír árucikkek - cink-borát-hidrát AC 8 

14: Fa árucikkek; Falak és padlók - cink-borát-hidrát AC 11 

15: Műanyag árucikkek; Nagy méretű műanyag árucikkek - cink-borát-hidrát AC 13 

16: Műanyag árucikkek; Kis méretű műanyag árucikkek - cink-borát-hidrát AC 13 

Az anyag árucikkbe való beépítéséhez vezető felhasználások expozíciós 
forgatókönyve 

 

ES 2: Ipari telephelyeken történő felhasználás; Különféle termékek (PC 1, PC 9a, PC 32); 
Egyéb (SU 0) 

 

ES 6: Foglalkozásszerű, elterjedt felhasználás; Bevonatok és festékek, hígítók, 
festékeltávolítók (PC 9a); Egyéb (SU 0) 

 

ES 7: Foglalkozásszerű, elterjedt felhasználás; Polimer készítmények és vegyületek (PC 
32); Egyéb (SU 0) 

 

ES 9: Fogyasztói felhasználás; Különféle termékek (PC 1, PC 9a)  

11.2. Az expozíciót befolyásoló felhasználási feltételek 

11.2.1. A környezeti expozíció elleni védekezés: Árucikkek elterjedt felhasználása alacsony 
kibocsátással (beltéri/kültéri) - Cink (ERC 10a, ERC 11a) 
Az ártalmatlanításra szánt hulladék (a cikk hulladékát is ideértve) külső kezeléséhez kapcsolódó feltételek 
és intézkedések 

A hulladékterméket vagy a használt tartályokat a helyi előírások alapján kell ártalmatlanítani. 

Egyéb, a környezeti expozíciót befolyásoló feltételek 

Települési szennyvíztisztító telep alkalmazása feltételezett. 
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11.2.2. A környezeti expozíció elleni védekezés: Árucikkek elterjedt felhasználása alacsony 
kibocsátással (beltéri/kültéri) - Bór (ERC 10a, ERC 11a) 
Az ártalmatlanításra szánt hulladék (a cikk hulladékát is ideértve) külső kezeléséhez kapcsolódó feltételek 
és intézkedések 

A hulladékterméket vagy a használt tartályokat a helyi előírások alapján kell ártalmatlanítani. 

Egyéb, a környezeti expozíciót befolyásoló feltételek 

Települési szennyvíztisztító telep alkalmazása feltételezett. 

11.2.3. A fogyasztói expozíció elleni védekezés: Gépek, mechanikus berendezések, 
elektromos / elektronikus árucikkek - vízmentes cink-borát (AC 2) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd, nem vagy csak kis mértékben porzó anyagok használatát fedi le. 

Az orális expozíció nem tekinthető relevánsnak. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

A felhasználás minden felhasználási eseménynél 3E3 g/esemény felhasználási mennyiségre terjed ki 

Az expozíció időtartama = 8 óra/esemény 

Legfeljebb napi 1 eseményhez kapcsolódó használatot foglal magában 

Egyéb, a fogyasztói expozíciót befolyásoló feltételek 

A bőrrel való potenciális érintkezés feltételezhetően a kezekre / az egyik kézre / a tenyérre korlátozódik. 

11.2.4. A fogyasztói expozíció elleni védekezés: Kő, gipsz, cement, üveg és kerámia 
árucikkek - vízmentes cink-borát (AC 4) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd, nem vagy csak kis mértékben porzó anyagok használatát fedi le. 

Az orális expozíció nem tekinthető relevánsnak. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

A felhasználás minden felhasználási eseménynél 3E3 g/esemény felhasználási mennyiségre terjed ki 

Az expozíció időtartama = 8 óra/esemény 

Legfeljebb napi 1 eseményhez kapcsolódó használatot foglal magában 

Egyéb, a fogyasztói expozíciót befolyásoló feltételek 

A bőrrel való potenciális érintkezés feltételezhetően a kezekre / az egyik kézre / a tenyérre korlátozódik. 

11.2.5. A fogyasztói expozíció elleni védekezés: Fém árucikkek - vízmentes cink-borát (AC 
7) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd, nem vagy csak kis mértékben porzó anyagok használatát fedi le. 

Az orális expozíció nem tekinthető relevánsnak. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

A felhasználás minden felhasználási eseménynél 3E3 g/esemény felhasználási mennyiségre terjed ki 

Az expozíció időtartama = 8 óra/esemény 
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Legfeljebb napi 1 eseményhez kapcsolódó használatot foglal magában 

Egyéb, a fogyasztói expozíciót befolyásoló feltételek 

A bőrrel való potenciális érintkezés feltételezhetően a kezekre / az egyik kézre / a tenyérre korlátozódik. 

11.2.6. A fogyasztói expozíció elleni védekezés: Papír árucikkek - vízmentes cink-borát (AC 
8) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd, nem vagy csak kis mértékben porzó anyagok használatát fedi le. 

Az orális expozíció nem tekinthető relevánsnak. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

A felhasználás minden felhasználási eseménynél 3E3 g/esemény felhasználási mennyiségre terjed ki 

Az expozíció időtartama = 8 óra/esemény 

Legfeljebb napi 1 eseményhez kapcsolódó használatot foglal magában 

Egyéb, a fogyasztói expozíciót befolyásoló feltételek 

A bőrrel való potenciális érintkezés feltételezhetően a kezekre / az egyik kézre / a tenyérre korlátozódik. 

11.2.7. A fogyasztói expozíció elleni védekezés: Fa árucikkek; Falak és padlók - vízmentes 
cink-borát (AC 11) 

[ECETOC TRA: Falak és padlók (nem fából készült anyagokra is alkalmazható)] 

Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Az orális expozíció nem tekinthető relevánsnak. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

A felhasználás minden felhasználási eseménynél 3E3 g/esemény felhasználási mennyiségre terjed ki 

Az expozíció időtartama = 8 óra/esemény 

Legfeljebb napi 1 eseményhez kapcsolódó használatot foglal magában 

Egyéb, a fogyasztói expozíciót befolyásoló feltételek 

A bőrrel való potenciális érintkezés feltételezhetően a kezekre / az egyik kézre / a tenyérre korlátozódik. 

11.2.8. A fogyasztói expozíció elleni védekezés: Műanyag árucikkek; Nagy méretű 
műanyag árucikkek - vízmentes cink-borát (AC 13) 

[ECETOC TRA: Nagy méretű műanyag árucikkek (műanyag szék, PVC-padló, fűnyíró, számítógép)] 

Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Az orális expozíció nem tekinthető relevánsnak. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

A felhasználás minden felhasználási eseménynél 8E3 g/esemény felhasználási mennyiségre terjed ki 

Az expozíció időtartama = 8 óra/esemény 

Legfeljebb napi 1 eseményhez kapcsolódó használatot foglal magában 

Egyéb, a fogyasztói expozíciót befolyásoló feltételek 

A bőrrel való potenciális érintkezés feltételezhetően a test felső részére korlátozódik. 
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11.2.9. A fogyasztói expozíció elleni védekezés: Műanyag árucikkek; Kis méretű műanyag 
árucikkek - vízmentes cink-borát (AC 13) 

[ECETOC TRA: Kis méretű műanyag árucikkek (golyóstoll, mobiltelefon)] 

Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

A felhasználás minden felhasználási eseménynél 75 g/esemény felhasználási mennyiségre terjed ki 

Az expozíció időtartama = 8 óra/esemény 

Legfeljebb napi 1 eseményhez kapcsolódó használatot foglal magában 

Egyéb, a fogyasztói expozíciót befolyásoló feltételek 

A bőrrel való potenciális érintkezés feltételezhetően az ujjakra korlátozódik. 

11.2.10. A fogyasztói expozíció elleni védekezés: Gépek, mechanikus berendezések, 
elektromos / elektronikus árucikkek - cink-borát-hidrát (AC 2) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd, nem vagy csak kis mértékben porzó anyagok használatát fedi le. 

Az orális expozíció nem tekinthető relevánsnak. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

A felhasználás minden felhasználási eseménynél 3E3 g/esemény felhasználási mennyiségre terjed ki 

Az expozíció időtartama = 8 óra/esemény 

Legfeljebb napi 1 eseményhez kapcsolódó használatot foglal magában 

Egyéb, a fogyasztói expozíciót befolyásoló feltételek 

A bőrrel való potenciális érintkezés feltételezhetően a kezekre / az egyik kézre / a tenyérre korlátozódik. 

11.2.11. A fogyasztói expozíció elleni védekezés: Kő, gipsz, cement, üveg és kerámia 
árucikkek - cink-borát-hidrát (AC 4) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 9,999%-os koncentrációt érint 

Szilárd, nem vagy csak kis mértékben porzó anyagok használatát fedi le. 

Az orális expozíció nem tekinthető relevánsnak. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

A felhasználás minden felhasználási eseménynél 3E3 g/esemény felhasználási mennyiségre terjed ki 

Az expozíció időtartama = 8 óra/esemény 

Legfeljebb napi 1 eseményhez kapcsolódó használatot foglal magában 

Egyéb, a fogyasztói expozíciót befolyásoló feltételek 

A bőrrel való potenciális érintkezés feltételezhetően a kezekre / az egyik kézre / a tenyérre korlátozódik. 

11.2.12. A fogyasztói expozíció elleni védekezés: Fém árucikkek - cink-borát-hidrát (AC 7) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd, nem vagy csak kis mértékben porzó anyagok használatát fedi le. 

Az orális expozíció nem tekinthető relevánsnak. 
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Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

A felhasználás minden felhasználási eseménynél 3E3 g/esemény felhasználási mennyiségre terjed ki 

Az expozíció időtartama = 8 óra/esemény 

Legfeljebb napi 1 eseményhez kapcsolódó használatot foglal magában 

Egyéb, a fogyasztói expozíciót befolyásoló feltételek 

A bőrrel való potenciális érintkezés feltételezhetően a kezekre / az egyik kézre / a tenyérre korlátozódik. 

11.2.13. A fogyasztói expozíció elleni védekezés: Papír árucikkek - cink-borát-hidrát (AC 
8) 
Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Szilárd, nem vagy csak kis mértékben porzó anyagok használatát fedi le. 

Az orális expozíció nem tekinthető relevánsnak. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

A felhasználás minden felhasználási eseménynél 3E3 g/esemény felhasználási mennyiségre terjed ki 

Az expozíció időtartama = 8 óra/esemény 

Legfeljebb napi 1 eseményhez kapcsolódó használatot foglal magában 

Egyéb, a fogyasztói expozíciót befolyásoló feltételek 

A bőrrel való potenciális érintkezés feltételezhetően a kezekre / az egyik kézre / a tenyérre korlátozódik. 

11.2.14. A fogyasztói expozíció elleni védekezés: Fa árucikkek; Falak és padlók - cink-
borát-hidrát (AC 11) 

[ECETOC TRA: Falak és padlók (nem fából készült anyagokra is alkalmazható)] 

Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Az orális expozíció nem tekinthető relevánsnak. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

A felhasználás minden felhasználási eseménynél 3E3 g/esemény felhasználási mennyiségre terjed ki 

Az expozíció időtartama = 8 óra/esemény 

Legfeljebb napi 1 eseményhez kapcsolódó használatot foglal magában 

Egyéb, a fogyasztói expozíciót befolyásoló feltételek 

A bőrrel való potenciális érintkezés feltételezhetően a kezekre / az egyik kézre / a tenyérre korlátozódik. 

11.2.15. A fogyasztói expozíció elleni védekezés: Műanyag árucikkek; Nagy méretű 
műanyag árucikkek - cink-borát-hidrát (AC 13) 

[ECETOC TRA: Nagy méretű műanyag árucikkek (műanyag szék, PVC-padló, fűnyíró, számítógép)] 

Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Az orális expozíció nem tekinthető relevánsnak. 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

A felhasználás minden felhasználási eseménynél 8E3 g/esemény felhasználási mennyiségre terjed ki 

Az expozíció időtartama = 8 óra/esemény 



 

Cink-borát  

 KÉMIAI BIZTONSÁGI JELENTÉS 264

Legfeljebb napi 1 eseményhez kapcsolódó használatot foglal magában 

Egyéb, a fogyasztói expozíciót befolyásoló feltételek 

A bőrrel való potenciális érintkezés feltételezhetően a test felső részére korlátozódik. 

11.2.16. A fogyasztói expozíció elleni védekezés: Műanyag árucikkek; Kis méretű 
műanyag árucikkek - cink-borát-hidrát (AC 13) 

[ECETOC TRA: Kis méretű műanyag árucikkek (golyóstoll, mobiltelefon)] 

Termék-/árucikkjellemzők 

Legfeljebb 10%-os koncentrációt érint 

Felhasznált (vagy az árucikkekben előforduló) mennyiség, gyakoriság és felhasználási/expozíciós 
időtartam 

A felhasználás minden felhasználási eseménynél 75 g/esemény felhasználási mennyiségre terjed ki 

Az expozíció időtartama = 8 óra/esemény 

Legfeljebb napi 1 eseményhez kapcsolódó használatot foglal magában 

Egyéb, a fogyasztói expozíciót befolyásoló feltételek 

A bőrrel való potenciális érintkezés feltételezhetően az ujjakra korlátozódik. 

11.3. Az expozíció becslése és annak forrására történő hivatkozás 

11.3.1. Környezeti kibocsátás és expozíció: Árucikkek elterjedt felhasználása alacsony 
kibocsátással (beltéri/kültéri) - Cink (ERC 10a) 
Kibocsátási útvonal Kibocsátási arány Kibocsátás becslési módszere 

Víz 5,5E-6 kg/nap Becsült kibocsátási tényező 

Levegő 2,75E-5 kg/nap ERC 

Talaj 1,76E-3 kg/nap ERC 

  

Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

Édesvíz 2,76E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Üledék (édesvíz) 30,26 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) 0,257 

Tengervíz 4,36E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Üledék (tengervíz) 4,784 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) 0,085 

Szennyvíztisztító telep 2,75E-6 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mezőgazdasági talaj 0,282 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – belélegzés (szisztémás hatások) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – szájon át történő bejutás 

9,28E-5 mg/ttkg/nap (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – kombinált útvonalak 

 < 0,01 

11.3.2. Környezeti kibocsátás és expozíció: Árucikkek elterjedt felhasználása alacsony 
kibocsátással (beltéri/kültéri) - Bór (ERC 10a) 
Kibocsátási útvonal Kibocsátási arány Kibocsátás becslési módszere 

Víz 5,5E-6 kg/nap Becsült kibocsátási tényező 

Levegő 2,75E-5 kg/nap ERC 

Talaj 1,76E-3 kg/nap ERC 
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Védelmi cél Expozíciós becslés RCR 

Édesvíz 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Tengervíz 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Szennyvíztisztító telep 2,75E-6 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Mezőgazdasági talaj 3,22E-3 mg/kg sza. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – belélegzés (szisztémás hatások) 

4,14E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – szájon át történő bejutás 

1,2E-4 mg/ttkg/nap (EUSES 2.1.2) < 0,01 

A környezet révén expozícióval érintett 
emberek – kombinált útvonalak 

 < 0,01 

11.3.3. Fogyasztói expozíció: Gépek, mechanikus berendezések, elektromos / elektronikus 
árucikkek - vízmentes cink-borát (AC 2) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 7,147 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) 0,282 

Orális, szisztémás, hosszú távú 0 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,282 

11.3.4. Fogyasztói expozíció: Kő, gipsz, cement, üveg és kerámia árucikkek - vízmentes cink-
borát (AC 4) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 7,147 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) 0,282 

Orális, szisztémás, hosszú távú 0 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,282 

11.3.5. Fogyasztói expozíció: Fém árucikkek - vízmentes cink-borát (AC 7) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 7,147 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) 0,282 

Orális, szisztémás, hosszú távú 0 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,282 

11.3.6. Fogyasztói expozíció: Papír árucikkek - vízmentes cink-borát (AC 8) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 7,147 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) 0,282 

Orális, szisztémás, hosszú távú 0 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,282 
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11.3.7. Fogyasztói expozíció: Fa árucikkek; Falak és padlók - vízmentes cink-borát (AC 11) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,715 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) 0,028 

Orális, szisztémás, hosszú távú 0 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,028 

11.3.8. Fogyasztói expozíció: Műanyag árucikkek; Nagy méretű műanyag árucikkek - 
vízmentes cink-borát (AC 13) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 14,58 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) 0,575 

Orális, szisztémás, hosszú távú 0 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,575 

11.3.9. Fogyasztói expozíció: Műanyag árucikkek; Kis méretű műanyag árucikkek - 
vízmentes cink-borát (AC 13) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,059 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Orális, szisztémás, hosszú távú 0,167 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) 0,329 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,331 

11.3.10. Fogyasztói expozíció: Gépek, mechanikus berendezések, elektromos / elektronikus 
árucikkek - cink-borát-hidrát (AC 2) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 7,147 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) 0,052 

Orális, szisztémás, hosszú távú 0 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,052 

11.3.11. Fogyasztói expozíció: Kő, gipsz, cement, üveg és kerámia árucikkek - cink-borát-
hidrát (AC 4) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 7,146 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) 0,052 

Orális, szisztémás, hosszú távú 0 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,052 
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11.3.12. Fogyasztói expozíció: Fém árucikkek - cink-borát-hidrát (AC 7) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 7,147 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) 0,052 

Orális, szisztémás, hosszú távú 0 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,052 

11.3.13. Fogyasztói expozíció: Papír árucikkek - cink-borát-hidrát (AC 8) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 7,147 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) 0,052 

Orális, szisztémás, hosszú távú 0 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,052 

11.3.14. Fogyasztói expozíció: Fa árucikkek; Falak és padlók - cink-borát-hidrát (AC 11) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,715 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Orális, szisztémás, hosszú távú 0 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  < 0,01 

11.3.15. Fogyasztói expozíció: Műanyag árucikkek; Nagy méretű műanyag árucikkek - 
cink-borát-hidrát (AC 13) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 14,58 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) 0,106 

Orális, szisztémás, hosszú távú 0 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,106 

11.3.16. Fogyasztói expozíció: Műanyag árucikkek; Kis méretű műanyag árucikkek - cink-
borát-hidrát (AC 13) 
Expozíciós út és hatástípusok Expozíciós becslés RCR 

Inhalációs, szisztémás, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalációs, helyi, hosszú távú 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermális, szisztémás, hosszú távú 0,059 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Orális, szisztémás, hosszú távú 0,167 mg/ttkg/nap (TRA Consumers 3.1) 0,242 

Kombinált, szisztémás, hosszú távú  0,242 
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11.4. Útmutatás a továbbfelhasználó részére, amelynek alapján 
eldöntheti, hogy az expozíciós forgatókönyv által szabott kereteken belül 
dolgozik-e 
Útmutatás:  
Ez a fogyasztói felhasználókra vonatkozó expozíciós forgatókönyv a termékkészítőknek szól, hogy az itt megadott 
információkat felhasználhassák a fogyasztói termékek tervezésénél. A felhasználási feltételek bizonyos 
mértékben eltérhetnek az expozíciós forgatókönyvben leírtaktól. Ha az expozíciós forgatókönyvben foglalt 
felhasználási feltételek eltérnek a fogyasztók termékfelhasználási feltételeitől, az nem jelenti azt, hogy nem 
lefedett felhasználásról van szó. A kockázat továbbra is megfelelően kézben tartható. Annak eldöntési módját, 
hogy a felhasználási feltételek mellett az expozíciós szintek nem haladják meg a szállító által meghatározott 
feltételek melletti expozíciós szinteket, „arányosításnak” nevezik. Az arányosítással kapcsolatos utasításokat az 
alábbiakban ismertetjük.  

Emberi egészség: A fogyasztói expozíció becslése a CHESAR v3.7. eszközt alapul véve a TRA Consumers 3.1 
alkalmazás használatával történik. Ily módon lehetőség adódott a vízmentes cink-borát és a cink-borát-hidrát 
megkülönböztetésére. 

Környezet: A környezetbe történő kibocsátások becslése a CHESAR v3.7. eszközt alapul véve az EUSES v.2.1.2 
alkalmazás használatával történik. A környezeti modellezésnél – a legrosszabb esetet feltételezve – a cink-borát 
teljesen feloldódik a vízben cink- és borátionokra szétesve, ezek a toxicitás mozgatórugói. Noha a vízmentes cink-
borát 35,19% Zn-et és 17,45% B-t tartalmaz (hidratált formák esetén alacsonyabb koncentrációkból kell 
kiindulni), a környezetbe történő kibocsátást a Zn és B azonos mennyiségének feltételezésével becsüljük meg. 
Ezáltal specifikus információkat lehet felhasználni a vízi környezetbe történő kibocsátás becsléséhez. A levegőbe 
és a talajba történő kibocsátások becslését az ERC 10a kategóriára vonatkozó alapértelmezett kibocsátási tényezők 
alapján végezték. 
 
Arányosítási eszköz:  
Az arányosításhoz a fent említett, nyilvánosan elérhető modellezési eszközöket használja. 
 
Arányosítással kapcsolatos utasítások:  
Az arányosítás révén ellenőrizhető, hogy a fogyasztói feltételek egyenértékűek-e az expozíciós forgatókönyvben 
meghatározott felhasználási feltételekkel. Amennyiben a felhasználási feltételek csak kis mértékben különböznek 
a megfelelő expozíciós forgatókönyvben ismertetett felhasználási feltételektől, igazolhatja, hogy felhasználási 
feltételei mellett az expozíciós szintek nem haladják meg a leírt feltételek melletti expozíciós szinteket. Ezt úgy 
lehet igazolni, hogy egy adott feltételben bekövetkező változást más feltételek változásával ellensúlyozunk.  
 
Arányosítható paraméterek:  
Az alábbiakban azokat az arányosításhoz használandó kulcsfontosságú tényezőket adjuk meg, amelyek a 
tényleges felhasználási helyzetben valószínűleg változnak.  

- Fogyasztók:  
Az anyag százalékos aránya a keverékben/árucikkben, A felhasznált termék mennyisége 
alkalmazásonként, Expozíció időtartama eseményenként, Felhasználási gyakoriság egy nap alatt.  
 

- Környezet:  
Kibocsátási tényezők.  

 
Az arányosítással kapcsolatos további részletekért lásd az ECHA Guidance for downstream users v2.1 (2014. 
október) és Practical Guide 13 (2012. június) című dokumentumát.  
 
Az arányosítás korlátai:  
A kockázatjellemzési arányokat (RCR), amelyeket nem szabad túllépni, az 11.3. szakasz ismerteti. 
 


