
 

Boran cynku  

  

SCENARIUSZ NARAŻENIA DLA 
CELÓW KOMUNIKACJI 

Nazwa substancji: Boran cynku 
Numer WE: 235-804-2 
Numer CAS: 12767-90-7 
Numer rejestracji: 01-2119691658-19-0000 
Data przygotowania/aktualizacji: 05/07/2022 r. 
Autor: Chemservice S.A. 



 

Boran cynku  

Utworzono przez: Chesar 3.7 ES do komunikacji 2

 

Spis treści 

0. Ocena jakościowa – Dodatkowe warunki i środki w oparciu o klasyfikację dla zdrowia człowieka ..... 4 
 

1. ES 1: Formulacja lub przepakowanie; Różne produkty (PC 1, PC 9a, PC 12, PC 24, PC 32) .............. 5 
1.1. Deskryptory zastosowania ....................................................................................................................... 5 
1.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie .................................................................................... 7 
1.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych ................................................................... 41 
1.4. Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające określić, czy pracują w granicach określonych w 
scenariuszu narażenia ................................................................................................................................... 55 

 
2. ES 2: Zastosowanie w obiektach przemysłowych; Różne produkty (PC 1, PC 9a, PC 32); Inne (SU 0)
 .......................................................................................................................................................................... 57 

2.1. Deskryptory zastosowania ..................................................................................................................... 57 
2.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie .................................................................................. 59 
2.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych ................................................................... 89 
2.4. Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające określić, czy pracują w granicach określonych w 
scenariuszu narażenia ................................................................................................................................. 101 

 
3. ES 3: Zastosowanie w obiektach przemysłowych; Różne produkty (PC 16, PC 17, PC 24); Inne (SU 
0) ..................................................................................................................................................................... 103 

3.1. Deskryptory zastosowania ................................................................................................................... 103 
3.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie ................................................................................ 104 
3.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych ................................................................. 117 
3.4. Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające określić, czy pracują w granicach określonych w 
scenariuszu narażenia ................................................................................................................................. 123 

 
4. ES 4: Powszechne zastosowanie przez pracowników zawodowych; Nawozy (PC 12); Rolnictwo, 
leśnictwo, rybactwo (SU 1) ........................................................................................................................... 125 

4.1. Deskryptory zastosowania ................................................................................................................... 125 
4.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie ................................................................................ 126 
4.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych ................................................................. 147 
4.4. Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające określić, czy pracują w granicach określonych w 
scenariuszu narażenia ................................................................................................................................. 156 

 
5. ES 5: Powszechne zastosowanie przez pracowników zawodowych; Różne produkty (PC 16, PC 17, 
PC 24); Inne (SU 0) ....................................................................................................................................... 158 

5.1. Deskryptory zastosowania ................................................................................................................... 158 
5.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie ................................................................................ 159 
5.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych ................................................................. 171 
5.4. Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające określić, czy pracują w granicach określonych w 
scenariuszu narażenia ................................................................................................................................. 177 

 
6. ES 6: Powszechne zastosowanie przez pracowników zawodowych; Powłoki i farby, rozcieńczalniki, 
zmywacze do farb (PC 9a); Inne (SU 0) ...................................................................................................... 179 

6.1. Deskryptory zastosowania ................................................................................................................... 179 
6.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie ................................................................................ 181 
6.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych ................................................................. 205 
6.4. Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające określić, czy pracują w granicach określonych w 
scenariuszu narażenia ................................................................................................................................. 216 

 
7. ES 7: Powszechne zastosowanie przez pracowników zawodowych; Preparaty i związki polimerowe 
(PC 32); Inne (SU 0) ..................................................................................................................................... 218 

7.1. Deskryptory zastosowania ................................................................................................................... 218 
7.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie ................................................................................ 219 
7.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych ................................................................. 236 



 

Boran cynku  

Utworzono przez: Chesar 3.7 ES do komunikacji 3

7.4. Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające określić, czy pracują w granicach określonych w 
scenariuszu narażenia ................................................................................................................................. 244 

 
8. ES 8: Stosowanie przez konsumentów; Środki poślizgowe, smary i produkty uwalniające substancje 
(PC 24) ........................................................................................................................................................... 246 

8.1. Deskryptory zastosowania ................................................................................................................... 246 
8.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie ................................................................................ 246 
8.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych ................................................................. 247 
8.4. Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające określić, czy pracują w granicach określonych w 
scenariuszu narażenia ................................................................................................................................. 248 

 
9. ES 9: Stosowanie przez konsumentów; Różne produkty (PC 1, PC 9a) .............................................. 250 

9.1. Deskryptory zastosowania ................................................................................................................... 250 
9.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie ................................................................................ 250 
9.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych ................................................................. 255 
9.4. Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające określić, czy pracują w granicach określonych w 
scenariuszu narażenia ................................................................................................................................. 260 

 
10. ES 10: Okres użytkowania (pracownik profesjonalny); Różne wyroby (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, AC 
11, AC 13) ...................................................................................................................................................... 262 

10.1. Deskryptory zastosowania ................................................................................................................. 262 
10.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie .............................................................................. 262 
10.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych ............................................................... 263 
10.4. Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające określić, czy pracują w granicach określonych 
w scenariuszu narażenia ............................................................................................................................. 265 

 
11. ES 11: Okres użytkowania (konsumenci); Różne wyroby (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, AC 11, AC 13)
 ........................................................................................................................................................................ 267 

11.1. Deskryptory zastosowania ................................................................................................................. 267 
11.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie .............................................................................. 267 
11.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych ............................................................... 272 
11.4. Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające określić, czy pracują w granicach określonych 
w scenariuszu narażenia ............................................................................................................................. 276 

 



 

Boran cynku  

Utworzono przez: Chesar 3.7 ES do komunikacji 4

0. Ocena jakościowa – Dodatkowe warunki i środki w 
oparciu o klasyfikację dla zdrowia człowieka 
 

Substancja bezwodny boran cynku została sklasyfikowana jako Substancja działająca drażniąco na oczy 2 (H319), 
dlatego należy wdrożyć szczególne warunki stosowania (OC i RMM), a jeżeli może dojść do narażenia, należy 
przygotować środki ochrony indywidualnej. Sugeruje się podjęcie następujących środków w celu zapewnienia 
odpowiedniej kontroli ryzyka związanego z klasyfikacją. 

Ogólne warunki operacyjne i środki zarządzania ryzykiem (OC i RMM) 
 

- Zapewnić ograniczenie ręcznie obsługiwanych etapów/zadań roboczych. 
- Przy założeniu, że przewidziano procedury pracy ograniczające rozpryski i wycieki. 
- Zapewnić unikanie kontaktu ze skażonymi narzędziami i przedmiotami. 
- Przy założeniu, że przewidziano regularne czyszczenie sprzętu i obszaru roboczego. 
- Zapewnić odpowiednie zarządzanie/nadzór na miejscu w celu sprawdzenia, czy środki zarządzania 

ryzykiem (RMM) na miejscu są prawidłowo stosowane i czy przestrzegane są warunki operacyjne (OC). 
- Zapewnić szkolenie personelu z zakresu dobrych praktyk. 
- Przy założeniu, że przewidziano odpowiednie standardy higieny osobistej. 

 
Środki ochrony indywidualnej 
 

- Nosić gogle ochronne chemiczne. Odpowiednie materiały zapewniające czas wytrzymałości >8 godzin: 
kauczuk butylowy o grubości 0,5 mm lub 0,35 mm i neopren o grubości 0,5 mm oraz kauczuk nitrylowy 
o grubości 0,35 mm. 

 
Dodatkowe środki podane w zwrotach wskazujących środki ostrożności 
 

- Dokładnie umyć po pracy z produktem. 
- Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu /ochronę twarzy. 
- W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć 

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
- W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę 

lekarza. 
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1. ES 1: Formulacja lub przepakowanie; Różne produkty 
(PC 1, PC 9a, PC 12, PC 24, PC 32) 

1.1. Deskryptory zastosowania 
Nazwa ES: Formulacja boranu cynku w mieszaninie lub materiałach 
Kategoria produktu: Kleje, szczeliwa (PC 1), Powłoki i farby, rozcieńczalniki, zmywacze do farb (PC 9a), 
Nawozy (PC 12), Środki poślizgowe, smary i produkty uwalniające substancje (PC 24), Preparaty i związki 
polimerowe (PC 32) 

Środowisko  

1: Formulacja w mieszaninę - Cynk ERC 2 

2: Formulacja w mieszaninę - Bor ERC 2 

3: Formulacja do stałej matrycy - Cynk ERC 3 

4: Formulacja do stałej matrycy - Bor ERC 3 

Pracownik  

5: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamkniętym bez prawdopodobieństwa 
narażenia lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia - proszek - bezwodny 
boran cynku 

PROC 1 

6: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamkniętym bez prawdopodobieństwa 
narażenia lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia - formulacja w 
postaci ciekłej - bezwodny boran cynku 

PROC 1 

7: Proces odwadniania w celu otrzymania bezwodnego boranu cynku PROC 2 

8: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych procesach ciągłych ze 
sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - proszek - bezwodny boran cynku 

PROC 2 

9: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych procesach ciągłych ze 
sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku 

PROC 2 

10: Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach 
wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych 
warunkach zabezpieczenia - proszek - bezwodny boran cynku 

PROC 3 

11: Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach 
wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych 
warunkach zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku 

PROC 3 

12: Produkcja chemiczna, w której powstaje możliwość narażenia - proszek - bezwodny 
boran cynku 

PROC 4 

13: Produkcja chemiczna, w której powstaje możliwość narażenia - formulacja w postaci 
ciekłej - bezwodny boran cynku 

PROC 4 

14: Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych - proszek - bezwodny boran cynku PROC 5 

15: Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych - formulacja w postaci ciekłej - 
bezwodny boran cynku 

PROC 5 

16: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach 
nie przeznaczonych do tego celu - proszek - bezwodny boran cynku 

PROC 8a 

17: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach 
nie przeznaczonych do tego celu - granulat/peletki - bezwodny boran cynku 

PROC 8a 

18: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach 
nie przeznaczonych do tego celu - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku 

PROC 8a 

19: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach 
przeznaczonych do tego celu - proszek - bezwodny boran cynku 

PROC 8b 

20: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach 
przeznaczonych do tego celu - granulat/peletki - bezwodny boran cynku 

PROC 8b 
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21: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach 
przeznaczonych do tego celu - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku 

PROC 8b 

22: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego 
celu linia napełniania wraz z ważeniem) - proszek - bezwodny boran cynku 

PROC 9 

23: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego 
celu linia napełniania wraz z ważeniem) - granulat/peletki - bezwodny boran cynku 

PROC 9 

24: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego 
celu linia napełniania wraz z ważeniem) - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran 
cynku 

PROC 9 

25: Zastosowanie środków porotwórczych w wytwarzaniu pian - bezwodny boran cynku PROC 12 

26: Tabletkowanie, prasowanie, wyciskanie, grudkowanie, granulowanie - bezwodny 
boran cynku 

PROC 14 

27: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - proszek - bezwodny boran cynku PROC 15 

28: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny 
boran cynku 

PROC 15 

29: Ręczna konserwacja (czyszczenie i naprawa) maszyn - proszek - bezwodny boran 
cynku 

PROC 28 

30: Ręczna konserwacja (czyszczenie i naprawa) maszyn - formulacja w postaci ciekłej - 
bezwodny boran cynku 

PROC 28 

31: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamkniętym bez 
prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia 
- proszek - uwodniony boran cynku 

PROC 1 

32: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamkniętym bez 
prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia 
- formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku 

PROC 1 

33: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych procesach ciągłych ze 
sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - proszek - uwodniony boran cynku 

PROC 2 

34: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych procesach ciągłych ze 
sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku 

PROC 2 

35: Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach 
wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych 
warunkach zabezpieczenia - proszek - uwodniony boran cynku 

PROC 3 

36: Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach 
wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych 
warunkach zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku 

PROC 3 

37: Produkcja chemiczna, w której powstaje możliwość narażenia - proszek - uwodniony 
boran cynku 

PROC 4 

38: Produkcja chemiczna, w której powstaje możliwość narażenia - formulacja w postaci 
ciekłej - uwodniony boran cynku 

PROC 4 

39: Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych - proszek - uwodniony boran cynku PROC 5 

40: Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych - formulacja w postaci ciekłej - 
uwodniony boran cynku 

PROC 5 

41: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach 
nie przeznaczonych do tego celu - proszek - uwodniony boran cynku 

PROC 8a 

42: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach 
nie przeznaczonych do tego celu - granulat/peletki - uwodniony boran cynku 

PROC 8a 

43: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach 
nie przeznaczonych do tego celu - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku 

PROC 8a 

44: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach 
przeznaczonych do tego celu - proszek - uwodniony boran cynku 

PROC 8b 
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45: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach 
przeznaczonych do tego celu - granulat/peletki - uwodniony boran cynku 

PROC 8b 

46: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach 
przeznaczonych do tego celu - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku 

PROC 8b 

47: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego 
celu linia napełniania wraz z ważeniem) - proszek - uwodniony boran cynku 

PROC 9 

48: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego 
celu linia napełniania wraz z ważeniem) - granulat/peletki - uwodniony boran cynku 

PROC 9 

49: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego 
celu linia napełniania wraz z ważeniem) - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran 
cynku 

PROC 9 

50: Zastosowanie środków porotwórczych w wytwarzaniu pian - uwodniony boran cynku PROC 12 

51: Tabletkowanie, prasowanie, wyciskanie, grudkowanie, granulowanie - uwodniony 
boran cynku 

PROC 14 

52: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - proszek - uwodniony boran cynku PROC 15 

53: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony 
boran cynku 

PROC 15 

54: Ręczna konserwacja (czyszczenie i naprawa) maszyn - proszek - uwodniony boran 
cynku 

PROC 28 

55: Ręczna konserwacja (czyszczenie i naprawa) maszyn - formulacja w postaci ciekłej - 
uwodniony boran cynku 

PROC 28 

1.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie 

1.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: Formulacja w mieszaninę - Cynk (ERC 2) 
Wykorzystana ilość, częstotliwość i czas stosowania (lub z okresu użytkowania) 

Dzienna ilość na zakład ≤ 0,6 tony/dobę 

Roczna ilość na zakład ≤ 135 ton/rok 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Elektrofiltry, mokre elektrofiltry, cyklony, filtr tkaninowy/workowy lub filtr siatkowy ceramiczny/metalowy 

Strącanie chemiczne, sedymentacja, filtracja, elektroliza, odwrócona osmoza lub wymiana jonowa 

Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków 

Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków. 

Zakładany przepływ w lokalnej oczyszczalni ścieków ≥ 2E3 m3/dobę 

Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów (w tym odpadów wyrobu) 

Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami. 

1.2.2. Kontrola narażenia środowiskowego: Formulacja w mieszaninę - Bor (ERC 2) 
Wykorzystana ilość, częstotliwość i czas stosowania (lub z okresu użytkowania) 

Dzienna ilość na zakład ≤ 0,6 tony/dobę 

Roczna ilość na zakład ≤ 135 ton/rok 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Elektrofiltry, mokre elektrofiltry, cyklony, filtr tkaninowy/workowy lub filtr siatkowy ceramiczny/metalowy 

Strącanie chemiczne, sedymentacja, filtracja, elektroliza, odwrócona osmoza lub wymiana jonowa 

Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków 

Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków. 

Zakładany przepływ w lokalnej oczyszczalni ścieków ≥ 2E3 m3/dobę  

Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów (w tym odpadów wyrobu) 
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Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami. 

1.2.3. Kontrola narażenia środowiskowego: Formulacja do stałej matrycy - Cynk (ERC 3) 
Wykorzystana ilość, częstotliwość i czas stosowania (lub z okresu użytkowania) 

Dzienna ilość na zakład ≤ 0,6 tony/dobę 

Roczna ilość na zakład ≤ 135 ton/rok 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że emisja do powietrza jest zmniejszona przez co najmniej jeden z następujących środków 
zarządzania ryzykiem (RMM): elektrofiltry, mokre elektrofiltry, cyklony, filtr tkaninowy/workowy lub 
ceramiczny/metalowy filtr siatkowy. 

Przy założeniu, że przewidziano oczyszczanie ścieków w zakładzie za pomocą strącania chemicznego, 
sedymentacji, filtracji, elektrolizy, odwróconej osmozy lub wymiany jonowej. 

Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków 

Zapewnić uzdatnianie wód ściekowych w zakładzie. 

Zakładany przepływ w lokalnej oczyszczalni ścieków ≥ 2E3 m3/dobę 

Brak odprowadzania osadów ściekowych do gleby 

Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów (w tym odpadów wyrobu) 

Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami. 

1.2.4. Kontrola narażenia środowiskowego: Formulacja do stałej matrycy - Bor (ERC 3) 
Wykorzystana ilość, częstotliwość i czas stosowania (lub z okresu użytkowania) 

Dzienna ilość na zakład ≤ 0,6 tony/dobę 

Roczna ilość na zakład ≤ 135 ton/rok 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że emisja do powietrza jest zmniejszona przez co najmniej jeden z następujących środków 
zarządzania ryzykiem (RMM): elektrofiltry, mokre elektrofiltry, cyklony, filtr tkaninowy/workowy lub 
ceramiczny/metalowy filtr siatkowy. 

Przy założeniu, że przewidziano oczyszczanie ścieków w zakładzie za pomocą strącania chemicznego, 
sedymentacji, filtracji, elektrolizy, odwróconej osmozy lub wymiany jonowej. 

Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków 

Zapewnić uzdatnianie wód ściekowych w zakładzie. 

Zakładany przepływ w lokalnej oczyszczalni ścieków ≥ 2E3 m3/dobę 

Brak odprowadzania osadów ściekowych do gleby 

Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów (w tym odpadów wyrobu) 

Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami. 

1.2.5. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie 
zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - proszek - bezwodny boran cynku (PROC 1) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
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przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 150°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

1.2.6. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie 
zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 1) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

1.2.7. Kontrola narażenia pracowników: Proces odwadniania w celu otrzymania 
bezwodnego boranu cynku (PROC 2) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
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90%. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 425°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

1.2.8. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w 
zamkniętych procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy 
o równoważnych warunkach zabezpieczenia - proszek - bezwodny boran cynku (PROC 2) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5 %. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Zastosowanie w układach zamkniętych; Transfer jest zamknięty, gdy zbiornik odbierający jest zadokowany lub 
uszczelniony względem zbiornika źródłowego.; Obudowa nie jest otwierana podczas czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 150°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje obsługę bez użycia sprężonego powietrza. 
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1.2.9. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w 
zamkniętych procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy 
o równoważnych warunkach zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran 
cynku (PROC 2) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zastosowanie w układach zamkniętych; Transfer jest zamknięty, gdy zbiornik odbierający jest zadokowany lub 
uszczelniony względem zbiornika źródłowego.; Obudowa nie jest otwierana podczas czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni >3 m2 

1.2.10. Kontrola narażenia pracowników: Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle 
chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym 
narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia - proszek - bezwodny 
boran cynku (PROC 3) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
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sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Zastosowanie w układach zamkniętych; Transfer jest zamknięty, gdy zbiornik odbierający jest zadokowany lub 
uszczelniony względem zbiornika źródłowego.; Obudowa nie jest otwierana podczas czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 150°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje obsługę bez użycia sprężonego powietrza. 

1.2.11. Kontrola narażenia pracowników: Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle 
chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym 
narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia - formulacja w postaci 
ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 3) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zastosowanie w układach zamkniętych; Transfer jest zamknięty, gdy zbiornik odbierający jest zadokowany lub 
uszczelniony względem zbiornika źródłowego.; Obudowa nie jest otwierana podczas czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 
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Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni >3 m2 

1.2.12. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna, w której powstaje 
możliwość narażenia - proszek - bezwodny boran cynku (PROC 4) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje ilości <1000 kg 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 150°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje obsługę bez użycia sprężonego powietrza. 

1.2.13. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna, w której powstaje 
możliwość narażenia - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 4) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 
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Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni >3 m2 

1.2.14. Kontrola narażenia pracowników: Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych 
- proszek - bezwodny boran cynku (PROC 5) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje ilości <1000 kg 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 
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Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 150°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje obsługę bez użycia sprężonego powietrza. 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. ograniczone przesiewanie z wielkich worków tylko przez mały otwór). 

1.2.15. Kontrola narażenia pracowników: Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych 
- formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 5) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni >3 m2 

1.2.16. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - proszek - 
bezwodny boran cynku (PROC 8a) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 



 

Boran cynku  

Utworzono przez: Chesar 3.7 ES do komunikacji 16

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer proszków <100 kg/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. wsypywanie proszku do wielkich worków przez mały otwór). 

1.2.17. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - 
granulat/peletki - bezwodny boran cynku (PROC 8a) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; średnia pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która szybko osadza się pod wpływem grawitacji. Na przykład piasek. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie granulatu, płatków lub peletek. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 
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Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. wsypywanie proszku do wielkich worków przez mały otwór). 

1.2.18. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - formulacja w 
postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 8a) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje ładowanie w zanurzeniu. 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. przenoszenie cieczy przez mały otwór w celu napełniania, np. tankowanie pojazdów). 
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1.2.19. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - proszek - 
bezwodny boran cynku (PROC 8b) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer proszków <1000 kg/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

1.2.20. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - granulat/peletki 
- bezwodny boran cynku (PROC 8b) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; średnia pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która szybko osadza się pod wpływem grawitacji. Na przykład piasek. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie granulatu, płatków lub peletek. 
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Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

1.2.21. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - formulacja w 
postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 8b) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 
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Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje ładowanie w zanurzeniu. 

1.2.22. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do 
małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - proszek 
- bezwodny boran cynku (PROC 9) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer proszków <100 kg/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. wsypywanie proszku do wielkich worków przez mały otwór). 
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1.2.23. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do 
małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - 
granulat/peletki - bezwodny boran cynku (PROC 9) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; średnia pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która szybko osadza się pod wpływem grawitacji. Na przykład piasek. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie granulatu, płatków lub peletek. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer proszków <1000 kg/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. wsypywanie proszku do wielkich worków przez mały otwór). 

1.2.24. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do 
małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - 
formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 9) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <1000 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
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sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. przenoszenie cieczy przez mały otwór w celu napełniania, np. tankowanie pojazdów). 

1.2.25. Kontrola narażenia pracowników: Zastosowanie środków porotwórczych w 
wytwarzaniu pian - bezwodny boran cynku (PROC 12) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni >3 m2 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 
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1.2.26. Kontrola narażenia pracowników: Tabletkowanie, prasowanie, wyciskanie, 
grudkowanie, granulowanie - bezwodny boran cynku (PROC 14) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje prasowanie proszków <1000 kg/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 300°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. ograniczone przesiewanie z wielkich worków tylko przez mały otwór). 

1.2.27. Kontrola narażenia pracowników: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - 
proszek - bezwodny boran cynku (PROC 15) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
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wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

1.2.28. Kontrola narażenia pracowników: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - 
formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 15) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

1.2.29. Kontrola narażenia pracowników: Ręczna konserwacja (czyszczenie i naprawa) 
maszyn - proszek - bezwodny boran cynku (PROC 28) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 
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Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Przy założeniu ostrożnego postępowania 

Obejmuje postępowanie z przedmiotami z widocznymi pozostałościami pyłu (np. przedmiot pokryty pyłem z 
okolicznych czynności przebiegających z tworzeniem pyłu). 

1.2.30. Kontrola narażenia pracowników: Ręczna konserwacja (czyszczenie i naprawa) 
maszyn - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 28) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 
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1.2.31. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie 
zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - proszek - uwodniony boran cynku (PROC 1) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 150°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

1.2.32. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie 
zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 1) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

1.2.33. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w 
zamkniętych procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy 
o równoważnych warunkach zabezpieczenia - proszek - uwodniony boran cynku (PROC 2) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 
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Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 150°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

1.2.34. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w 
zamkniętych procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy 
o równoważnych warunkach zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony 
boran cynku (PROC 2) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w układach zamkniętych; Transfer jest zamknięty, gdy zbiornik odbierający jest zadokowany lub 
uszczelniony względem zbiornika źródłowego.; Obudowa nie jest otwierana podczas czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni >3 m2 
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1.2.35. Kontrola narażenia pracowników: Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle 
chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym 
narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia - proszek - uwodniony 
boran cynku (PROC 3) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 150°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

1.2.36. Kontrola narażenia pracowników: Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle 
chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym 
narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia - formulacja w postaci 
ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 3) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w układach zamkniętych; Transfer jest zamknięty, gdy zbiornik odbierający jest zadokowany lub 
uszczelniony względem zbiornika źródłowego.; Obudowa nie jest otwierana podczas czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 
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Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni >3 m2 

1.2.37. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna, w której powstaje 
możliwość narażenia - proszek - uwodniony boran cynku (PROC 4) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje ilości <100 kg 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 150°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje obsługę bez użycia sprężonego powietrza. 

1.2.38. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna, w której powstaje 
możliwość narażenia - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 4) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 
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Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni >3 m2 

1.2.39. Kontrola narażenia pracowników: Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych 
- proszek - uwodniony boran cynku (PROC 5) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje ilości <100 kg 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 
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Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 150°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej >1000 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje obsługę bez użycia sprężonego powietrza. 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. ograniczone przesiewanie z wielkich worków tylko przez mały otwór). 

1.2.40. Kontrola narażenia pracowników: Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych 
- formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 5) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni >3 m2 

1.2.41. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - proszek - 
uwodniony boran cynku (PROC 8a) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 
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Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer proszków <100 kg/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. wsypywanie proszku do wielkich worków przez mały otwór). 

1.2.42. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - 
granulat/peletki - uwodniony boran cynku (PROC 8a) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciało stałe; średnia pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która szybko osadza się pod wpływem grawitacji. Na przykład piasek. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie granulatu, płatków lub peletek. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer proszków <100 kg/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 
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Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. wsypywanie proszku do wielkich worków przez mały otwór). 

1.2.43. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - formulacja w 
postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 8a) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje ładowanie w zanurzeniu. 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. przenoszenie cieczy przez mały otwór w celu napełniania, np. tankowanie pojazdów). 
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1.2.44. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - proszek - 
uwodniony boran cynku (PROC 8b) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer proszków <1000 kg/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

1.2.45. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - granulat/peletki 
- uwodniony boran cynku (PROC 8b) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciało stałe; średnia pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która szybko osadza się pod wpływem grawitacji. Na przykład piasek. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie granulatu, płatków lub peletek. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 
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Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

1.2.46. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - formulacja w 
postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 8b) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 
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Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje ładowanie w zanurzeniu. 

1.2.47. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do 
małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - proszek 
- uwodniony boran cynku (PROC 9) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer proszków <100 kg/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. wsypywanie proszku do wielkich worków przez mały otwór). 

1.2.48. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do 
małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - 
granulat/peletki - uwodniony boran cynku (PROC 9) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciało stałe; średnia pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która szybko osadza się pod wpływem grawitacji. Na przykład piasek. 
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Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie granulatu, płatków lub peletek. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer proszków <100 kg/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. wsypywanie proszku do wielkich worków przez mały otwór). 

1.2.49. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do 
małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - 
formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 9) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <1000 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 
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Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. przenoszenie cieczy przez mały otwór w celu napełniania, np. tankowanie pojazdów). 

1.2.50. Kontrola narażenia pracowników: Zastosowanie środków porotwórczych w 
wytwarzaniu pian - uwodniony boran cynku (PROC 12) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni >3 m2 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

1.2.51. Kontrola narażenia pracowników: Tabletkowanie, prasowanie, wyciskanie, 
grudkowanie, granulowanie - uwodniony boran cynku (PROC 14) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 
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Obejmuje prasowanie proszków <100 kg/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 300°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. ograniczone przesiewanie z wielkich worków tylko przez mały otwór). 

1.2.52. Kontrola narażenia pracowników: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - 
proszek - uwodniony boran cynku (PROC 15) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 



 

Boran cynku  

Utworzono przez: Chesar 3.7 ES do komunikacji 40

1.2.53. Kontrola narażenia pracowników: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - 
formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 15) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

1.2.54. Kontrola narażenia pracowników: Ręczna konserwacja (czyszczenie i naprawa) 
maszyn - proszek - uwodniony boran cynku (PROC 28) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 
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Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Przy założeniu ostrożnego postępowania 

Obejmuje postępowanie z przedmiotami z widocznymi pozostałościami pyłu (np. przedmiot pokryty pyłem z 
okolicznych czynności przebiegających z tworzeniem pyłu). 

1.2.55. Kontrola narażenia pracowników: Ręczna konserwacja (czyszczenie i naprawa) 
maszyn - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 28) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 100%. 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

1.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 

1.3.1. Uwolnienie do środowiska i narażenie: Formulacja w mieszaninę - Cynk (ERC 2) 
Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Woda 0,015 kg/dobę Szacowany współczynnik 
uwalniania 

Powietrze 3 kg/dobę Szacowany współczynnik 
uwalniania 

Gleba 0,06 kg/dobę ERC 
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Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

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

Osady (słodkowodne) 61,32 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) 0,521 

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

Osady (morskie) 7,89 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) 0,14 

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

Grunty rolne 0,296 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – wdychanie 
(skutki ogólnoustrojowe) 

5,14E-4 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – droga 
pokarmowa 

0,029 mg/kg m.c./dobę (EUSES 2.1.2) 0,035 

Człowiek do środowiska – drogi połączone  0,035 

1.3.2. Uwolnienie do środowiska i narażenie: Formulacja w mieszaninę - Bor (ERC 2) 
Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Woda 0,015 kg/dobę Szacowany współczynnik 
uwalniania 

Powietrze 3 kg/dobę Szacowany współczynnik 
uwalniania 

Gleba 0,06 kg/dobę ERC 

  

Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

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

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

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

Grunty rolne 6,34E-3 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – wdychanie 
(skutki ogólnoustrojowe) 

5,14E-4 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – droga 
pokarmowa 

0,077 mg/kg m.c./dobę (EUSES 2.1.2) 0,454 

Człowiek do środowiska – drogi połączone  0,454 

1.3.3. Uwolnienie do środowiska i narażenie: Formulacja do stałej matrycy - Cynk (ERC 
3) 
Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Woda 0,03 kg/dobę SPERC 

Powietrze 0,03 kg/dobę SPERC 

Gleba 0,6 kg/dobę SPERC 

  

Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

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

Osady (słodkowodne) 92,39 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) 0,784 

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

Osady (morskie) 10,99 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) 0,195 

Oczyszczalnia ścieków 0,015 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,15 

Grunty rolne 0,282 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) < 0,01 
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Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

Człowiek do środowiska – wdychanie 
(skutki ogólnoustrojowe) 

5,3E-6 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – droga 
pokarmowa 

3,84E-4 mg/kg m.c./dobę (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – drogi połączone  < 0,01 

1.3.4. Uwolnienie do środowiska i narażenie: Formulacja do stałej matrycy - Bor (ERC 3) 
Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Woda 0,03 kg/dobę SPERC 

Powietrze 0,03 kg/dobę SPERC 

Gleba 0,6 kg/dobę SPERC 

  

Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

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

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

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

Grunty rolne 3,25E-3 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – wdychanie 
(skutki ogólnoustrojowe) 

5,14E-6 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – droga 
pokarmowa 

9,19E-4 mg/kg m.c./dobę (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – drogi połączone  < 0,01 

1.3.5. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie 
zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - proszek - bezwodny boran cynku (PROC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,014 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,034 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

1.3.6. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie 
zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,014 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,034 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 
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1.3.7. Narażenie pracowników: Proces odwadniania w celu otrzymania bezwodnego boranu 
cynku (PROC 2) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,04 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,145 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 1,37 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,039 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,079 

1.3.8. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych 
procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o 
równoważnych warunkach zabezpieczenia - proszek - bezwodny boran cynku (PROC 2) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,822 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,023 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,197 

1.3.9. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych 
procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o 
równoważnych warunkach zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran 
cynku (PROC 2) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

4,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 4,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,822 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,023 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,025 

1.3.10. Narażenie pracowników: Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle chemicznym w 
zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub 
procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia - proszek - bezwodny boran cynku 
(PROC 3) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,414 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,012 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,185 
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1.3.11. Narażenie pracowników: Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle chemicznym w 
zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub 
procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - 
bezwodny boran cynku (PROC 3) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

4,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 4,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,414 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,012 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,013 

1.3.12. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna, w której powstaje możliwość 
narażenia - proszek - bezwodny boran cynku (PROC 4) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 4,116 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,116 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,233 

1.3.13. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna, w której powstaje możliwość 
narażenia - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 4) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,044 mg/m³ (ART) 0,018 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,044 mg/m³ (ART) 0,064 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 4,116 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,116 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,134 

1.3.14. Narażenie pracowników: Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych - proszek 
- bezwodny boran cynku (PROC 5) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,232 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,405 

1.3.15. Narażenie pracowników: Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych - 
formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 5) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,232 



 

Boran cynku  

Utworzono przez: Chesar 3.7 ES do komunikacji 46

Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,409 

1.3.16. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - proszek - 
bezwodny boran cynku (PROC 8a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 13,71 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,386 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,56 

1.3.17. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - 
granulat/peletki - bezwodny boran cynku (PROC 8a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,232 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,405 

1.3.18. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - formulacja w 
postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 8a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 13,71 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,386 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,564 

1.3.19. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i 
rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - proszek - bezwodny boran 
cynku (PROC 8b) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,48 mg/m³ (ART) 0,194 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,48 mg/m³ (ART) 0,696 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 13,71 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,386 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,58 
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1.3.20. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i 
rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - granulat/peletki - bezwodny 
boran cynku (PROC 8b) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,232 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,349 

1.3.21. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i 
rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - formulacja w postaci ciekłej 
- bezwodny boran cynku (PROC 8b) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,15 mg/m³ (ART) 0,06 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,15 mg/m³ (ART) 0,217 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 13,71 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,386 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,447 

1.3.22. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych 
pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - proszek - 
bezwodny boran cynku (PROC 9) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 6,86 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,193 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,367 

1.3.23. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych 
pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - 
granulat/peletki - bezwodny boran cynku (PROC 9) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 4,116 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,116 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,233 
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1.3.24. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych 
pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - formulacja w 
postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 9) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,4 mg/m³ (ART) 0,161 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,4 mg/m³ (ART) 0,58 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 6,86 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,193 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,355 

1.3.25. Narażenie pracowników: Zastosowanie środków porotwórczych w wytwarzaniu pian 
- bezwodny boran cynku (PROC 12) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,34 mg/kg m.c./dobę (ECETOC TRA Workers) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,187 

1.3.26. Narażenie pracowników: Tabletkowanie, prasowanie, wyciskanie, grudkowanie, 
granulowanie - bezwodny boran cynku (PROC 14) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 2,058 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,058 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,175 

1.3.27. Narażenie pracowników: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - proszek - 
bezwodny boran cynku (PROC 15) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,202 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,725 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,34 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,211 

1.3.28. Narażenie pracowników: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - formulacja w 
postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 15) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,202 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,725 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,34 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe,  0,211 
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Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

długoterminowe 

1.3.29. Narażenie pracowników: Ręczna konserwacja (czyszczenie i naprawa) maszyn - 
proszek - bezwodny boran cynku (PROC 28) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,24 mg/m³ (ART) 0,097 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,24 mg/m³ (ART) 0,348 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 13,71 mg/kg m.c./dobę (ECETOC TRA Workers) 0,386 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,483 

1.3.30. Narażenie pracowników: Ręczna konserwacja (czyszczenie i naprawa) maszyn - 
formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 28) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,04 mg/m³ (ART) 0,016 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,04 mg/m³ (ART) 0,058 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 13,71 mg/kg m.c./dobę (ECETOC TRA Workers) 0,386 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,402 

1.3.31. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie 
zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - proszek - uwodniony boran cynku (PROC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,012 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,034 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

1.3.32. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie 
zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,012 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,034 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 
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1.3.33. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych 
procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o 
równoważnych warunkach zabezpieczenia - proszek - uwodniony boran cynku (PROC 2) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,015 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,123 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 1,37 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,018 

1.3.34. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych 
procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o 
równoważnych warunkach zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran 
cynku (PROC 2) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,044 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,044 mg/m³ (ART) 0,054 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 1,37 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,01 

1.3.35. Narażenie pracowników: Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle chemicznym w 
zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub 
procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia - proszek - uwodniony boran cynku 
(PROC 3) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,015 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,123 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,69 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,016 

1.3.36. Narażenie pracowników: Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle chemicznym w 
zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub 
procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - 
uwodniony boran cynku (PROC 3) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,044 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,044 mg/m³ (ART) 0,054 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,69 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 
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1.3.37. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna, w której powstaje możliwość 
narażenia - proszek - uwodniony boran cynku (PROC 4) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 6,86 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,018 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,081 

1.3.38. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna, w której powstaje możliwość 
narażenia - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 4) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 6,86 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,018 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,082 

1.3.39. Narażenie pracowników: Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych - proszek 
- uwodniony boran cynku (PROC 5) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,65 mg/m³ (ART) 0,096 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,65 mg/m³ (ART) 0,802 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 13,71 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,036 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,131 

1.3.40. Narażenie pracowników: Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych - 
formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 5) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 13,71 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,036 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,1 

1.3.41. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - proszek - 
uwodniony boran cynku (PROC 8a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 13,71 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,036 

Łączone, ogólnoustrojowe,  0,099 
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Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

długoterminowe 

1.3.42. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - 
granulat/peletki - uwodniony boran cynku (PROC 8a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 13,71 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,036 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,099 

1.3.43. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - formulacja w 
postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 8a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 13,71 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,036 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,1 

1.3.44. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i 
rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - proszek - uwodniony boran 
cynku (PROC 8b) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,48 mg/m³ (ART) 0,071 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,48 mg/m³ (ART) 0,593 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 13,71 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,036 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,106 

1.3.45. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i 
rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - granulat/peletki - uwodniony 
boran cynku (PROC 8b) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 13,71 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,036 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,078 
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1.3.46. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i 
rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - formulacja w postaci ciekłej 
- uwodniony boran cynku (PROC 8b) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,15 mg/m³ (ART) 0,022 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,15 mg/m³ (ART) 0,185 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 13,71 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,036 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,058 

1.3.47. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych 
pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - proszek - 
uwodniony boran cynku (PROC 9) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 6,86 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,018 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,081 

1.3.48. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych 
pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - 
granulat/peletki - uwodniony boran cynku (PROC 9) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 6,86 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,018 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,081 

1.3.49. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych 
pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - formulacja w 
postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 9) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,4 mg/m³ (ART) 0,059 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,4 mg/m³ (ART) 0,494 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 6,86 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,018 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,077 

1.3.50. Narażenie pracowników: Zastosowanie środków porotwórczych w wytwarzaniu pian 
- uwodniony boran cynku (PROC 12) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,44 mg/m³ (ART) 0,065 
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Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,34 mg/kg m.c./dobę (ECETOC TRA Workers) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,066 

1.3.51. Narażenie pracowników: Tabletkowanie, prasowanie, wyciskanie, grudkowanie, 
granulowanie - uwodniony boran cynku (PROC 14) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 3,43 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,072 

1.3.52. Narażenie pracowników: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - proszek - 
uwodniony boran cynku (PROC 15) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,617 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,34 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,074 

1.3.53. Narażenie pracowników: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - formulacja w 
postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 15) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,617 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,34 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,074 

1.3.54. Narażenie pracowników: Ręczna konserwacja (czyszczenie i naprawa) maszyn - 
proszek - uwodniony boran cynku (PROC 28) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,24 mg/m³ (ART) 0,035 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,24 mg/m³ (ART) 0,296 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 13,71 mg/kg m.c./dobę (ECETOC TRA Workers) 0,036 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,071 
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1.3.55. Narażenie pracowników: Ręczna konserwacja (czyszczenie i naprawa) maszyn - 
formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 28) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,04 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,04 mg/m³ (ART) 0,049 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 13,71 mg/kg m.c./dobę (ECETOC TRA Workers) 0,036 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,041 

1.4. Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające określić, czy 
pracują w granicach określonych w scenariuszu narażenia 
Wskazówki:  
Warunki stosowania w zakładach dalszych użytkowników mogą różnić się w pewien sposób od warunków 
opisanych w scenariuszu narażenia. Różnice między opisem warunków stosowania w scenariuszu narażenia a 
warunkami w danym zakładzie nie oznaczają, że zastosowanie nie jest objęte scenariuszem. Ryzyko może nadal 
podlegać odpowiedniej kontroli. Sposób, w jaki użytkownik określa, czy jego warunki są równoważne, czy 
gorsze, nazywa się „skalowaniem”. Instrukcje dotyczące skalowania podano poniżej.  

Zdrowie człowieka: Narażenie pracowników przez skórę ocenia się za pomocą TRA Workers 3.0, zgodnie z 
wdrożeniem w wersji 3.7 CHESAR. Narażenie pracowników przez drogi oddechowe w przypadku większości 
PROC ocenia się za pomocą ART w wersji 1.5. Tylko w przypadku niektórych PROC narażenie przez drogi 
oddechowe ocenia się za pomocą TRA Workers 3.0, zgodnie z wdrożeniem w CHESAR. W ten sposób 
zróżnicowano bezwodny boran cynku i uwodniony boranu cynku. 

Środowisko: Środowisko: emisje do środowiska są szacowane za pomocą wersji 2.1.2 EUSES, zgodnie z 
wdrożeniem w wersji 3.7. CHESAR. W przypadku modelowania środowiskowego za najgorszy przypadek 
przyjmuje się sytuację, w której boran cynku całkowicie rozpuszcza się w wodzie do jonów Zn i B 
odpowiadających za toksyczność. Chociaż bezwodny boran cynku zawiera 35,19% Zn i 17,45% B (w przypadku 
form uwodnionych stężenia te będą niższe), emisje do środowiska są szacowane przy założeniu równej ilości Zn 
i B. Uwolnienia oszacowano na podstawie Eurometaux SpERC 3.1v3 dla ERC 3. Uwalnianie do powietrza i wody 
dla ERC 2 opiera się na informacjach swoistych dla zakładu. 
 
Narzędzie do skalowania:  
Do skalowania należy użyć wyżej wskazanych publicznie dostępnych narzędzi do modelowania. 
 
Instrukcje dotyczące skalowania:  
Skalowanie może być wykorzystane do sprawdzenia, czy warunki użytkownika są „równoważne” z warunkami 
określonymi w scenariuszu narażenia. Jeżeli warunki stosowania użytkownika różnią się nieznacznie od 
warunków wskazanych w odpowiednim scenariuszu narażenia, użytkownik powinien być w stanie wykazać, że 
w jego warunkach stosowania poziomy narażenia są równoważne poziomom w opisanych warunkach lub od nich 
niższe. Można to wykazać poprzez skompensowanie zmiany w jednym szczególnym warunku za pomocą zmiany 
na poziomie pozostałych warunków.  
 
Parametry podlegające skalowaniu:  
Poniżej podano podstawowe wyznaczniki mogące się różnić w rzeczywistej sytuacji stosowania, które należy 
wykorzystać do skalowania.  

- Pracownicy:  
TRA Workers 3.0: Czas trwania działania, procentowa zawartość substancji w mieszaninie/wyrobie, 
wentylacja ogólna, lokalna wentylacja wyciągowa, temperatura operacyjna, środki ochrony 
indywidualnej.  
 
ART v1.5: Czas trwania działania, procentowa zawartość substancji w mieszaninie/wyrobie, wentylacja 
ogólna, lokalna wentylacja wyciągowa, temperatura operacyjna, wielkość pracowni, ilość produktu w 
ruchu i mieszanie proszków, szybkość przenoszenia, otwarta powierzchnia, wysokość spadania, rodzaj 
załadunku podczas przenoszenia, poziom zanieczyszczenia, powierzchnia poddawana 
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działaniu/zanieczyszczona, poziom mieszania w ruchu i mieszanie proszków, stopień sprasowania 
proszków, rodzaj zastosowania spadających produktów ciekłych, środki ochrony dróg oddechowych.  
Uwaga: ART przewiduje stężenia powietrza w osobistej strefie oddechowej pracownika poza środkami 
ochrony dróg oddechowych (RPE). Dlatego stosowanie RPE należy rozpatrywać oddzielnie.  
 
Uwaga dotycząca środków zarządzania ryzykiem (RMM): skuteczność stanowi podstawową informację 
związaną ze środkami zarządzania ryzykiem. Użytkownik może mieć pewność, że jego środki zarządzania 
ryzykiem są objęte scenariuszem, jeśli ich skuteczność jest równa lub wyższa od wartości określonej w 
scenariuszu narażenia.  
 

- Środowisko:  
Ilość dziennego zużycia, ilość rocznego zużycia, liczba dni emisji, współczynniki uwalniania, prędkość 
odprowadzania przez oczyszczalnię ścieków, przepływ odbiorczej wody powierzchniowej.  

 
Dalsze szczegóły dotyczące skalowania znajdują się w poradniku ECHA: Guidance for downstream users v2.1 
(październik 2014), a także w poradniku ECHA Practical Guide 13 (czerwiec 2012).  
 
Granice skalowania:  
Współczynniki charakterystyki ryzyka (RCR), których nie należy przekraczać, opisano w sekcji 1.3. 
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2. ES 2: Zastosowanie w obiektach przemysłowych; Różne 
produkty (PC 1, PC 9a, PC 32); Inne (SU 0) 

2.1. Deskryptory zastosowania 
Nazwa ES: Przemysłowe zastosowanie boranu cynku lub formulacji zawierających boran cynku 
Kategoria produktu: Kleje, szczeliwa (PC 1), Powłoki i farby, rozcieńczalniki, zmywacze do farb (PC 9a), 
Preparaty i związki polimerowe (PC 32) 
Sektor zastosowań: Inne (SU 0) 

Środowisko  

1: Zastosowanie w obiekcie przemysłowym prowadzące do włączenia do/na powierzchnię 
wyrobu - Cynk 

ERC 5 

2: Zastosowanie w obiekcie przemysłowym prowadzące do włączenia do/na powierzchnię 
wyrobu - Bor 

ERC 5 

Pracownik  

3: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamkniętym bez prawdopodobieństwa 
narażenia lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia - proszek - bezwodny 
boran cynku 

PROC 1 

4: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamkniętym bez prawdopodobieństwa 
narażenia lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia - formulacja w 
postaci ciekłej - bezwodny boran cynku 

PROC 1 

5: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych procesach ciągłych ze 
sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - proszek - bezwodny boran cynku 

PROC 2 

6: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych procesach ciągłych ze 
sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku 

PROC 2 

7: Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych - proszek - bezwodny boran cynku PROC 5 

8: Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych - formulacja w postaci ciekłej - 
bezwodny boran cynku 

PROC 5 

9: Operacje kalandrowania - proszek - bezwodny boran cynku PROC 6 

10: Operacje kalandrowania - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku PROC 6 

11: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach 
nie przeznaczonych do tego celu - proszek - bezwodny boran cynku 

PROC 8a 

12: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach 
nie przeznaczonych do tego celu - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku 

PROC 8a 

13: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach 
przeznaczonych do tego celu - proszek - bezwodny boran cynku 

PROC 8b 

14: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach 
przeznaczonych do tego celu - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku 

PROC 8b 

15: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego 
celu linia napełniania wraz z ważeniem) - proszek - bezwodny boran cynku 

PROC 9 

16: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego 
celu linia napełniania wraz z ważeniem) - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran 
cynku 

PROC 9 

17: Napylanie przemysłowe - proszek - bezwodny boran cynku PROC 7 

18: Napylanie przemysłowe - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku PROC 7 

19: Nakładanie pędzlem lub wałkiem - proszek - bezwodny boran cynku PROC 10 

20: Nakładanie pędzlem lub wałkiem - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran 
cynku 

PROC 10 
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21: Napylanie nieprzemysłowe - proszek - bezwodny boran cynku PROC 11 

22: Napylanie nieprzemysłowe - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku PROC 11 

23: Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i zalewanie - proszek - bezwodny boran cynku PROC 13 

24: Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i zalewanie - formulacja w postaci ciekłej - 
bezwodny boran cynku 

PROC 13 

25: Ręczna konserwacja (czyszczenie i naprawa) maszyn - proszek - bezwodny boran 
cynku 

PROC 28 

26: Ręczna konserwacja (czyszczenie i naprawa) maszyn - formulacja w postaci ciekłej - 
bezwodny boran cynku 

PROC 28 

27: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamkniętym bez 
prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia 
- proszek - uwodniony boran cynku 

PROC 1 

28: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamkniętym bez 
prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia 
- formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku 

PROC 1 

29: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych procesach ciągłych ze 
sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - proszek - uwodniony boran cynku 

PROC 2 

30: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych procesach ciągłych ze 
sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku 

PROC 2 

31: Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych - proszek - uwodniony boran cynku PROC 5 

32: Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych - formulacja w postaci ciekłej - 
uwodniony boran cynku 

PROC 5 

33: Operacje kalandrowania - proszek - uwodniony boran cynku PROC 6 

34: Operacje kalandrowania - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku PROC 6 

35: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach 
nie przeznaczonych do tego celu - proszek - uwodniony boran cynku 

PROC 8a 

36: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach 
nie przeznaczonych do tego celu - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku 

PROC 8a 

37: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach 
przeznaczonych do tego celu - proszek - uwodniony boran cynku 

PROC 8b 

38: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach 
przeznaczonych do tego celu - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku 

PROC 8b 

39: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego 
celu linia napełniania wraz z ważeniem) - proszek - uwodniony boran cynku 

PROC 9 

40: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego 
celu linia napełniania wraz z ważeniem) - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran 
cynku 

PROC 9 

41: Napylanie przemysłowe - proszek - uwodniony boran cynku PROC 7 

42: Napylanie przemysłowe - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku PROC 7 

43: Nakładanie pędzlem lub wałkiem - proszek - uwodniony boran cynku PROC 10 

44: Nakładanie pędzlem lub wałkiem - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran 
cynku 

PROC 10 

45: Napylanie nieprzemysłowe - proszek - uwodniony boran cynku PROC 11 

46: Napylanie nieprzemysłowe - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku PROC 11 

47: Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i zalewanie - proszek - uwodniony boran 
cynku 

PROC 13 

48: Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i zalewanie - formulacja w postaci ciekłej - 
uwodniony boran cynku 

PROC 13 
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49: Ręczna konserwacja (czyszczenie i naprawa) maszyn - proszek - uwodniony boran 
cynku 

PROC 28 

50: Ręczna konserwacja (czyszczenie i naprawa) maszyn - formulacja w postaci ciekłej - 
uwodniony boran cynku 

PROC 28 

Scenariusz(e) narażenia na kolejny okres użytkowania  

ES 10: Okres użytkowania (pracownik profesjonalny); Różne wyroby (AC 2, AC 4, AC 
7, AC 8, AC 11, AC 13) 

 

ES 11: Okres użytkowania (konsumenci); Różne wyroby (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, AC 
11, AC 13) 

 

2.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie 

2.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: Zastosowanie w obiekcie przemysłowym 
prowadzące do włączenia do/na powierzchnię wyrobu - Cynk (ERC 5) 
Wykorzystana ilość, częstotliwość i czas stosowania (lub z okresu użytkowania) 

Dzienna ilość na zakład ≤ 0,22 tony/dobę 

Roczna ilość na zakład ≤ 50 ton/rok 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Mniejsi użytkownicy (patrz IED) – brak Więksi użytkownicy (patrz IED)– redukcja lub wykorzystanie planu 
zarządzania rozpuszczalnikami 

Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów (w tym odpadów wyrobu) 

Odpady procesowe mogą zostać poddane recyklingowi lub spaleniu przez firmę zajmującą się usuwaniem 
odpadów 

Inne warunki mające wpływ na narażenie środowiskowe 

Stosowanie w pomieszczeniach 

Zakładany wskaźnik odprowadzania ścieków z zakładu ≥ 2E3 m3/dobę 

2.2.2. Kontrola narażenia środowiskowego: Zastosowanie w obiekcie przemysłowym 
prowadzące do włączenia do/na powierzchnię wyrobu - Bor (ERC 5) 
Wykorzystana ilość, częstotliwość i czas stosowania (lub z okresu użytkowania) 

Dzienna ilość na zakład ≤ 0,22 tony/dobę 

Roczna ilość na zakład ≤ 50 ton/rok 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Mniejsi użytkownicy (patrz IED) – brak Więksi użytkownicy (patrz IED)– redukcja lub wykorzystanie planu 
zarządzania rozpuszczalnikami 

Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów (w tym odpadów wyrobu) 

Odpady procesowe mogą zostać poddane recyklingowi lub spaleniu przez firmę zajmującą się usuwaniem 
odpadów 

Inne warunki mające wpływ na narażenie środowiskowe 

Stosowanie w pomieszczeniach 

Zakładany wskaźnik odprowadzania ścieków z zakładu ≥ 2E3 m3/dobę 

2.2.3. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie 
zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - proszek - bezwodny boran cynku (PROC 1) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
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pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

2.2.4. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie 
zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 1) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

2.2.5. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w 
zamkniętych procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy 
o równoważnych warunkach zabezpieczenia - proszek - bezwodny boran cynku (PROC 2) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 
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Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Zastosowanie w układach zamkniętych; Transfer jest zamknięty, gdy zbiornik odbierający jest zadokowany lub 
uszczelniony względem zbiornika źródłowego.; Obudowa nie jest otwierana podczas czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje obsługę bez użycia sprężonego powietrza. 

2.2.6. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w 
zamkniętych procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy 
o równoważnych warunkach zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran 
cynku (PROC 2) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zastosowanie w układach zamkniętych; Transfer jest zamknięty, gdy zbiornik odbierający jest zadokowany lub 
uszczelniony względem zbiornika źródłowego.; Obudowa nie jest otwierana podczas czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
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zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni >3 m2 

2.2.7. Kontrola narażenia pracowników: Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych - 
proszek - bezwodny boran cynku (PROC 5) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje ilości <1000 kg 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje obsługę bez użycia sprężonego powietrza. 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. ograniczone przesiewanie z wielkich worków tylko przez mały otwór). 
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2.2.8. Kontrola narażenia pracowników: Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych - 
formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 5) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni >3 m2 

2.2.9. Kontrola narażenia pracowników: Operacje kalandrowania - proszek - bezwodny 
boran cynku (PROC 6) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje prasowanie proszków <10 kg/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 
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Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 300°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. ograniczone przesiewanie z wielkich worków tylko przez mały otwór). 

2.2.10. Kontrola narażenia pracowników: Operacje kalandrowania - formulacja w postaci 
ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 6) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 4 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Nosić aparat oddechowy, który zmniejsza zanieczyszczenia powietrza o współczynnik wynoszący co najmniej 
10 (APF ≥ 10). Dalsze specyfikacje przedstawiono w sekcji 8 karty charakterystyki. 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 300°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

2.2.11. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - proszek - 
bezwodny boran cynku (PROC 8a) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 
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Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. wsypywanie proszku do wielkich worków przez mały otwór). 

2.2.12. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - formulacja w 
postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 8a) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
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celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

2.2.13. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - proszek - 
bezwodny boran cynku (PROC 8b) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

2.2.14. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - formulacja w 
postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 8b) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 
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Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje ładowanie w zanurzeniu. 

2.2.15. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do 
małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - proszek 
- bezwodny boran cynku (PROC 9) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer proszków <100 kg/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
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zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. wsypywanie proszku do wielkich worków przez mały otwór). 

2.2.16. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do 
małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - 
formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 9) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <1000 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 
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2.2.17. Kontrola narażenia pracowników: Napylanie przemysłowe - proszek - bezwodny 
boran cynku (PROC 7) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Nosić rękawice odporne na substancje chemiczne (przebadane zgodnie z normą EN374) i zapewnić 
pracownikom szkolenie podstawowe.; Jeżeli przewiduje się, że skażenie skóry obejmie inne części ciała, 
wówczas te części ciała należy również chronić nieprzepuszczalną odzieżą w sposób równoważny z 
zabezpieczeniami opisanym dla rąk.; Dalsze specyfikacje przedstawiono w sekcji 8 karty charakterystyki. 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje natryskiwanie proszkowe. 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Zapewnić, aby kierunek nakładania był jedynie poziomy lub do dołu. 

2.2.18. Kontrola narażenia pracowników: Napylanie przemysłowe - formulacja w postaci 
ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 7) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 
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Umiarkowana prędkość nakładania (0,3 - 3 l/minutę) 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Nosić rękawice odporne na substancje chemiczne (przebadane zgodnie z normą EN374) i zapewnić 
pracownikom szkolenie podstawowe. Jeżeli przewiduje się, że skażenie skóry obejmie inne części ciała, 
wówczas te części ciała należy również chronić nieprzepuszczalną odzieżą w sposób równoważny z 
zabezpieczeniami opisanym dla rąk. Dalsze specyfikacje przedstawiono w sekcji 8 karty charakterystyki. 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Spryskiwanie bez użycia sprężonego powietrza lub z niewielkim jego udziałem 

Zapewnić, aby kierunek nakładania był jedynie poziomy lub do dołu. 

2.2.19. Kontrola narażenia pracowników: Nakładanie pędzlem lub wałkiem - proszek - 
bezwodny boran cynku (PROC 10) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 
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Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

2.2.20. Kontrola narażenia pracowników: Nakładanie pędzlem lub wałkiem - formulacja w 
postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 10) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

2.2.21. Kontrola narażenia pracowników: Napylanie nieprzemysłowe - proszek - bezwodny 
boran cynku (PROC 11) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 
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Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Nosić rękawice odporne na substancje chemiczne (przebadane zgodnie z normą EN374) i zapewnić 
pracownikom szkolenie podstawowe. Jeżeli przewiduje się, że skażenie skóry obejmie inne części ciała, 
wówczas te części ciała należy również chronić nieprzepuszczalną odzieżą w sposób równoważny z 
zabezpieczeniami opisanym dla rąk. Dalsze specyfikacje przedstawiono w sekcji 8 karty charakterystyki. 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje natryskiwanie proszkowe. 

Zapewnić, aby kierunek nakładania był jedynie poziomy lub do dołu. 

2.2.22. Kontrola narażenia pracowników: Napylanie nieprzemysłowe - formulacja w 
postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 11) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Umiarkowana prędkość nakładania (0,3 - 3 l/minutę) 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Nosić rękawice odporne na substancje chemiczne (przebadane zgodnie z normą EN374) i zapewnić 
pracownikom szkolenie podstawowe. Jeżeli przewiduje się, że skażenie skóry obejmie inne części ciała, 
wówczas te części ciała należy również chronić nieprzepuszczalną odzieżą w sposób równoważny z 
zabezpieczeniami opisanym dla rąk. Dalsze specyfikacje przedstawiono w sekcji 8 karty charakterystyki. 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej >1000 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Spryskiwanie bez użycia sprężonego powietrza lub z niewielkim jego udziałem 
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Zapewnić, aby kierunek nakładania był jedynie poziomy lub do dołu. 

2.2.23. Kontrola narażenia pracowników: Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i 
zalewanie - proszek - bezwodny boran cynku (PROC 13) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

2.2.24. Kontrola narażenia pracowników: Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i 
zalewanie - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 13) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 
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Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

2.2.25. Kontrola narażenia pracowników: Ręczna konserwacja (czyszczenie i naprawa) 
maszyn - proszek - bezwodny boran cynku (PROC 28) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Przy założeniu regularnych procedur roboczych 

Obejmuje postępowanie z przedmiotami z ograniczonymi widocznymi pozostałościami pyłu (widoczna cienka 
warstwa). 

2.2.26. Kontrola narażenia pracowników: Ręczna konserwacja (czyszczenie i naprawa) 
maszyn - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 28) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 
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Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

2.2.27. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie 
zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - proszek - uwodniony boran cynku (PROC 1) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

2.2.28. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie 
zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 1) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
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zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

2.2.29. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w 
zamkniętych procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy 
o równoważnych warunkach zabezpieczenia - proszek - uwodniony boran cynku (PROC 2) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

2.2.30. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w 
zamkniętych procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy 
o równoważnych warunkach zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony 
boran cynku (PROC 2) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 
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Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

2.2.31. Kontrola narażenia pracowników: Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych 
- proszek - uwodniony boran cynku (PROC 5) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje ilości <1000 kg 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje obsługę bez użycia sprężonego powietrza. 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. ograniczone przesiewanie z wielkich worków tylko przez mały otwór). 
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2.2.32. Kontrola narażenia pracowników: Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych 
- formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 5) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni >3 m2 

2.2.33. Kontrola narażenia pracowników: Operacje kalandrowania - proszek - uwodniony 
boran cynku (PROC 6) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje prasowanie proszków <10 kg/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 
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Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 150°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. ograniczone przesiewanie z wielkich worków tylko przez mały otwór). 

2.2.34. Kontrola narażenia pracowników: Operacje kalandrowania - formulacja w postaci 
ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 6) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 150°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

2.2.35. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - proszek - 
uwodniony boran cynku (PROC 8a) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 
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Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. wsypywanie proszku do wielkich worków przez mały otwór). 

2.2.36. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - formulacja w 
postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 8a) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 
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Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

2.2.37. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - proszek - 
uwodniony boran cynku (PROC 8b) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

2.2.38. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - formulacja w 
postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 8b) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 
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Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje ładowanie w zanurzeniu. 

2.2.39. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do 
małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - proszek 
- uwodniony boran cynku (PROC 9) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer proszków <100 kg/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
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aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. wsypywanie proszku do wielkich worków przez mały otwór). 

2.2.40. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do 
małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - 
formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 9) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <1000 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

2.2.41. Kontrola narażenia pracowników: Napylanie przemysłowe - proszek - uwodniony 
boran cynku (PROC 7) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 
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Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje natryskiwanie proszkowe. 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Zapewnić, aby kierunek nakładania był jedynie poziomy lub do dołu. 

2.2.42. Kontrola narażenia pracowników: Napylanie przemysłowe - formulacja w postaci 
ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 7) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Umiarkowana prędkość nakładania (0,3 - 3 l/minutę) 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 
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Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Zapewnić, aby kierunek nakładania był jedynie poziomy lub do dołu. 

2.2.43. Kontrola narażenia pracowników: Nakładanie pędzlem lub wałkiem - proszek - 
uwodniony boran cynku (PROC 10) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

2.2.44. Kontrola narażenia pracowników: Nakładanie pędzlem lub wałkiem - formulacja w 
postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 10) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 
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Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

2.2.45. Kontrola narażenia pracowników: Napylanie nieprzemysłowe - proszek - 
uwodniony boran cynku (PROC 11) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje natryskiwanie proszkowe. 

Zapewnić, aby kierunek nakładania był jedynie poziomy lub do dołu. 

2.2.46. Kontrola narażenia pracowników: Napylanie nieprzemysłowe - formulacja w 
postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 11) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 
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Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Umiarkowana prędkość nakładania (0,3 - 3 l/minutę) 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej >1000 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Spryskiwanie bez użycia sprężonego powietrza lub z niewielkim jego udziałem 

Zapewnić, aby kierunek nakładania był jedynie poziomy lub do dołu. 

2.2.47. Kontrola narażenia pracowników: Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i 
zalewanie - proszek - uwodniony boran cynku (PROC 13) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 
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2.2.48. Kontrola narażenia pracowników: Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i 
zalewanie - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 13) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić specjalnie zaprojektowaną i konserwowaną lokalną wentylację wyciągową (typu stały okap 
wychwytujący, wyciąg przy narzędziach lub okap wyciągowy). Zapewnić skuteczność na poziomie co najmniej 
90%. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

2.2.49. Kontrola narażenia pracowników: Ręczna konserwacja (czyszczenie i naprawa) 
maszyn - proszek - uwodniony boran cynku (PROC 28) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 
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Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Przy założeniu regularnych procedur roboczych 

Obejmuje postępowanie z przedmiotami z ograniczonymi widocznymi pozostałościami pyłu (widoczna cienka 
warstwa). 

2.2.50. Kontrola narażenia pracowników: Ręczna konserwacja (czyszczenie i naprawa) 
maszyn - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 28) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

2.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 

2.3.1. Uwolnienie do środowiska i narażenie: Zastosowanie w obiekcie przemysłowym 
prowadzące do włączenia do/na powierzchnię wyrobu - Cynk (ERC 5) 
Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Woda 0 kg/dobę SPERC 

Powietrze 3,3 kg/dobę SPERC 

Gleba 0 kg/dobę SPERC 

  

Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

Wody słodkie 2,76E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Osady (słodkowodne) 30,24 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) 0,257 

Wody morskie 4,36E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Osady (morskie) 4,783 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) 0,085 

Oczyszczalnia ścieków 0 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Grunty rolne 0,297 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) < 0,01 
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Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

Człowiek do środowiska – wdychanie 
(skutki ogólnoustrojowe) 

5,71E-4 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – droga 
pokarmowa 

0,032 mg/kg m.c./dobę (EUSES 2.1.2) 0,039 

Człowiek do środowiska – drogi połączone  0,039 

2.3.2. Uwolnienie do środowiska i narażenie: Zastosowanie w obiekcie przemysłowym 
prowadzące do włączenia do/na powierzchnię wyrobu - Bor (ERC 5) 
Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Woda 0 kg/dobę SPERC 

Powietrze 3,3 kg/dobę SPERC 

Gleba 0 kg/dobę SPERC 

  

Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

Wody słodkie 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Wody morskie 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Oczyszczalnia ścieków 0 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Grunty rolne 6,65E-3 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – wdychanie 
(skutki ogólnoustrojowe) 

5,71E-4 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – droga 
pokarmowa 

0,086 mg/kg m.c./dobę (EUSES 2.1.2) 0,504 

Człowiek do środowiska – drogi połączone  0,505 

2.3.3. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie 
zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - proszek - bezwodny boran cynku (PROC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,02 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

2.3.4. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie 
zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,02 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 
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2.3.5. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych 
procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o 
równoważnych warunkach zabezpieczenia - proszek - bezwodny boran cynku (PROC 2) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,822 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,023 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,197 

2.3.6. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych 
procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o 
równoważnych warunkach zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran 
cynku (PROC 2) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

4,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 4,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,822 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,023 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,025 

2.3.7. Narażenie pracowników: Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych - proszek - 
bezwodny boran cynku (PROC 5) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,232 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,405 

2.3.8. Narażenie pracowników: Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych - 
formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 5) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,232 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,409 

2.3.9. Narażenie pracowników: Operacje kalandrowania - proszek - bezwodny boran cynku 
(PROC 6) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 
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Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 16,45 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,464 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,581 

2.3.10. Narażenie pracowników: Operacje kalandrowania - formulacja w postaci ciekłej - 
bezwodny boran cynku (PROC 6) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,09 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,036 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,09 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,13 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 16,45 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,464 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,5 

2.3.11. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - proszek - 
bezwodny boran cynku (PROC 8a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,232 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,405 

2.3.12. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - formulacja w 
postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 8a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,232 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,409 

2.3.13. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i 
rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - proszek - bezwodny boran 
cynku (PROC 8b) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,232 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,349 
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2.3.14. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i 
rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - formulacja w postaci ciekłej 
- bezwodny boran cynku (PROC 8b) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,015 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,015 mg/m³ (ART) 0,022 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,232 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,238 

2.3.15. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych 
pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - proszek - 
bezwodny boran cynku (PROC 9) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,24 mg/m³ (ART) 0,097 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,24 mg/m³ (ART) 0,348 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 4,116 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,116 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,213 

2.3.16. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych 
pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - formulacja w 
postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 9) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,37 mg/m³ (ART) 0,149 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,37 mg/m³ (ART) 0,536 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 4,116 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,116 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,265 

2.3.17. Narażenie pracowników: Napylanie przemysłowe - proszek - bezwodny boran cynku 
(PROC 7) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,48 mg/m³ (ART) 0,194 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,48 mg/m³ (ART) 0,696 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 2,572 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,072 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,266 

2.3.18. Narażenie pracowników: Napylanie przemysłowe - formulacja w postaci ciekłej - 
bezwodny boran cynku (PROC 7) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 
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Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 2,572 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,072 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,25 

2.3.19. Narażenie pracowników: Nakładanie pędzlem lub wałkiem - proszek - bezwodny 
boran cynku (PROC 10) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,169 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,609 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 16,45 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,464 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,633 

2.3.20. Narażenie pracowników: Nakładanie pędzlem lub wałkiem - formulacja w postaci 
ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 10) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,41 mg/m³ (ART) 0,165 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,41 mg/m³ (ART) 0,594 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 16,45 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,464 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,629 

2.3.21. Narażenie pracowników: Napylanie nieprzemysłowe - proszek - bezwodny boran 
cynku (PROC 11) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,48 mg/m³ (ART) 0,194 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,48 mg/m³ (ART) 0,696 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 6,428 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,181 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,375 

2.3.22. Narażenie pracowników: Napylanie nieprzemysłowe - formulacja w postaci ciekłej 
- bezwodny boran cynku (PROC 11) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,37 mg/m³ (ART) 0,149 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,37 mg/m³ (ART) 0,536 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 6,428 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,181 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,33 

2.3.23. Narażenie pracowników: Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i zalewanie - 
proszek - bezwodny boran cynku (PROC 13) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,121 
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Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

długoterminowe 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,435 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,232 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,353 

2.3.24. Narażenie pracowników: Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i zalewanie - 
formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 13) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,121 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,435 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,232 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,353 

2.3.25. Narażenie pracowników: Ręczna konserwacja (czyszczenie i naprawa) maszyn - 
proszek - bezwodny boran cynku (PROC 28) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,26 mg/m³ (ART) 0,105 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,26 mg/m³ (ART) 0,377 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (ECETOC TRA Workers) 0,232 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,337 

2.3.26. Narażenie pracowników: Ręczna konserwacja (czyszczenie i naprawa) maszyn - 
formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 28) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (ECETOC TRA Workers) 0,232 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,233 

2.3.27. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie 
zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - proszek - uwodniony boran cynku (PROC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,02 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 
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2.3.28. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie 
zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,02 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

2.3.29. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych 
procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o 
równoważnych warunkach zabezpieczenia - proszek - uwodniony boran cynku (PROC 2) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,088 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,741 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,822 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,09 

2.3.30. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych 
procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o 
równoważnych warunkach zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran 
cynku (PROC 2) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,088 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,741 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,822 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,09 

2.3.31. Narażenie pracowników: Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych - proszek 
- uwodniony boran cynku (PROC 5) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,021 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,085 

2.3.32. Narażenie pracowników: Mieszanie lub łączenie w procesach wsadowych - 
formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 5) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,44 mg/m³ (ART) 0,065 
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Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,021 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,086 

2.3.33. Narażenie pracowników: Operacje kalandrowania - proszek - uwodniony boran 
cynku (PROC 6) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 16,45 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,043 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,085 

2.3.34. Narażenie pracowników: Operacje kalandrowania - formulacja w postaci ciekłej - 
uwodniony boran cynku (PROC 6) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,15 mg/m³ (ART) 0,022 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,15 mg/m³ (ART) 0,185 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 16,45 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,043 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,065 

2.3.35. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - proszek - 
uwodniony boran cynku (PROC 8a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,021 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,085 

2.3.36. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - formulacja w 
postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 8a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,021 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,086 
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2.3.37. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i 
rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - proszek - uwodniony boran 
cynku (PROC 8b) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,021 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,064 

2.3.38. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i 
rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - formulacja w postaci ciekłej 
- uwodniony boran cynku (PROC 8b) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,015 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,015 mg/m³ (ART) 0,019 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,021 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,024 

2.3.39. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych 
pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - proszek - 
uwodniony boran cynku (PROC 9) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,24 mg/m³ (ART) 0,035 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,24 mg/m³ (ART) 0,296 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 4,116 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,011 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,046 

2.3.40. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych 
pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - formulacja w 
postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 9) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,37 mg/m³ (ART) 0,054 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,37 mg/m³ (ART) 0,457 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 4,116 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,011 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,065 

2.3.41. Narażenie pracowników: Napylanie przemysłowe - proszek - uwodniony boran 
cynku (PROC 7) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,48 mg/m³ (ART) 0,071 
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Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,48 mg/m³ (ART) 0,593 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 25,71 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,067 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,137 

2.3.42. Narażenie pracowników: Napylanie przemysłowe - formulacja w postaci ciekłej - 
uwodniony boran cynku (PROC 7) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 25,71 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,067 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,131 

2.3.43. Narażenie pracowników: Nakładanie pędzlem lub wałkiem - proszek - uwodniony 
boran cynku (PROC 10) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,062 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,519 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 16,45 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,043 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,104 

2.3.44. Narażenie pracowników: Nakładanie pędzlem lub wałkiem - formulacja w postaci 
ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 10) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,41 mg/m³ (ART) 0,06 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,41 mg/m³ (ART) 0,506 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 16,45 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,043 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,103 

2.3.45. Narażenie pracowników: Napylanie nieprzemysłowe - proszek - uwodniony boran 
cynku (PROC 11) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,48 mg/m³ (ART) 0,071 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,48 mg/m³ (ART) 0,593 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 64,28 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,167 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,237 
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2.3.46. Narażenie pracowników: Napylanie nieprzemysłowe - formulacja w postaci ciekłej 
- uwodniony boran cynku (PROC 11) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,37 mg/m³ (ART) 0,054 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,37 mg/m³ (ART) 0,457 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 64,28 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,167 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,221 

2.3.47. Narażenie pracowników: Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i zalewanie - 
proszek - uwodniony boran cynku (PROC 13) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,044 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,37 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,021 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,065 

2.3.48. Narażenie pracowników: Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i zalewanie - 
formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 13) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,044 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,37 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,021 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,065 

2.3.49. Narażenie pracowników: Ręczna konserwacja (czyszczenie i naprawa) maszyn - 
proszek - uwodniony boran cynku (PROC 28) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,26 mg/m³ (ART) 0,038 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,26 mg/m³ (ART) 0,321 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (ECETOC TRA Workers) 0,021 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,06 

2.3.50. Narażenie pracowników: Ręczna konserwacja (czyszczenie i naprawa) maszyn - 
formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 28) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (ECETOC TRA Workers) 0,021 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,022 
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2.4. Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające określić, czy 
pracują w granicach określonych w scenariuszu narażenia 
Wskazówki:  
Warunki stosowania w zakładach dalszych użytkowników mogą różnić się w pewien sposób od warunków 
opisanych w scenariuszu narażenia. Różnice między opisem warunków stosowania w scenariuszu narażenia a 
warunkami w danym zakładzie nie oznaczają, że zastosowanie nie jest objęte scenariuszem. Ryzyko może nadal 
podlegać odpowiedniej kontroli. Sposób, w jaki użytkownik określa, czy jego warunki są równoważne, czy 
gorsze, nazywa się „skalowaniem”. Instrukcje dotyczące skalowania podano poniżej.  

Zdrowie człowieka: Narażenie pracowników przez skórę ocenia się za pomocą TRA Workers 3.0, zgodnie z 
wdrożeniem w wersji 3.7 CHESAR. Narażenie pracowników przez drogi oddechowe w przypadku większości 
PROC ocenia się za pomocą ART w wersji 1.5. Tylko w przypadku niektórych PROC narażenie przez drogi 
oddechowe ocenia się za pomocą TRA Workers 3.0, zgodnie z wdrożeniem w CHESAR. W ten sposób 
zróżnicowano bezwodny boran cynku i uwodniony boranu cynku. 

Środowisko: Środowisko: emisje do środowiska są szacowane za pomocą wersji 2.1.2 EUSES, zgodnie z 
wdrożeniem w wersji 3.7. CHESAR. W przypadku modelowania środowiskowego za najgorszy przypadek 
przyjmuje się sytuację, w której boran cynku całkowicie rozpuszcza się w wodzie do jonów Zn i B 
odpowiadających za toksyczność. Chociaż bezwodny boran cynku zawiera 35,19% Zn i 17,45% B (w przypadku 
form uwodnionych stężenia te będą niższe), emisje do środowiska są szacowane przy założeniu równej ilości Zn 
i B. Uwolnienia oszacowano na podstawie CEPE SpERC 5.1a.v2. 
 
Narzędzie do skalowania:  
Do skalowania należy użyć wyżej wskazanych publicznie dostępnych narzędzi do modelowania. 
 
Instrukcje dotyczące skalowania:  
Skalowanie może być wykorzystane do sprawdzenia, czy warunki użytkownika są „równoważne” z warunkami 
określonymi w scenariuszu narażenia. Jeżeli warunki stosowania użytkownika różnią się nieznacznie od 
warunków wskazanych w odpowiednim scenariuszu narażenia, użytkownik powinien być w stanie wykazać, że 
w jego warunkach stosowania poziomy narażenia są równoważne poziomom w opisanych warunkach lub od nich 
niższe. Można to wykazać poprzez skompensowanie zmiany w jednym szczególnym warunku za pomocą zmiany 
na poziomie pozostałych warunków.  
 
Parametry podlegające skalowaniu:  
Poniżej podano podstawowe wyznaczniki mogące się różnić w rzeczywistej sytuacji stosowania, które należy 
wykorzystać do skalowania.  

- Pracownicy:  
TRA Workers 3.0: Czas trwania działania, procentowa zawartość substancji w mieszaninie/wyrobie, 
wentylacja ogólna, lokalna wentylacja wyciągowa, temperatura operacyjna, środki ochrony 
indywidualnej.  
 
ART v1.5: Czas trwania działania, procentowa zawartość substancji w mieszaninie/wyrobie, wentylacja 
ogólna, lokalna wentylacja wyciągowa, temperatura operacyjna, wielkość pracowni, ilość produktu w 
ruchu i mieszanie proszków, szybkość przenoszenia, wysokość spadania, rodzaj załadunku podczas 
przenoszenia, otwarta powierzchnia, rodzaj stosowania ze spryskiwaniem, kierunek spryskiwania, 
dawka stosowania, metoda spryskiwania powierzchni płynem, poziom zanieczyszczenia, powierzchnia 
poddawana działaniu/zanieczyszczona, poziom mieszania w ruchu i mieszanie proszków, stopień 
sprasowania proszków, rodzaj zastosowania spadających produktów ciekłych, środki ochrony dróg 
oddechowych.  
Uwaga: ART przewiduje stężenia powietrza w osobistej strefie oddechowej pracownika poza środkami 
ochrony dróg oddechowych (RPE). Dlatego stosowanie RPE należy rozpatrywać oddzielnie.  
 
Uwaga dotycząca środków zarządzania ryzykiem (RMM): Skuteczność stanowi podstawową informację 
związaną ze środkami zarządzania ryzykiem. Użytkownik może mieć pewność, że jego środki zarządzania 
ryzykiem są objęte scenariuszem, jeśli ich skuteczność jest równa lub wyższa od wartości określonej w 
scenariuszu narażenia.  
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- Środowisko:  
Ilość dziennego zużycia, ilość rocznego zużycia, liczba dni emisji, współczynniki uwalniania, prędkość 
odprowadzania przez oczyszczalnię ścieków, przepływ odbiorczej wody powierzchniowej.  

 
Dalsze szczegóły dotyczące skalowania znajdują się w poradniku ECHA: Guidance for downstream users 
v2.1 (październik 2014), a także w poradniku ECHA Practical Guide 13 (czerwiec 2012).  
 
Granice skalowania:  
Współczynniki charakterystyki ryzyka (RCR), których nie należy przekraczać, opisano w sekcji 2.3. 
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3. ES 3: Zastosowanie w obiektach przemysłowych; Różne 
produkty (PC 16, PC 17, PC 24); Inne (SU 0) 

3.1. Deskryptory zastosowania 
Nazwa ES: Przemysłowe zastosowanie środków poślizgowych zawierających boran cynku w pojazdach i 
maszynach (ATIEL-ATC Use Group B(i)) 
Kategoria produktu: Płyny termoprzewodzące (PC 16), Płyny hydrauliczne (PC 17), Środki poślizgowe, smary i 
produkty uwalniające substancje (PC 24) 
Sektor zastosowań: Inne (SU 0) 

Środowisko  

1: Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez 
włączenia do lub na powierzchnię wyrobu) - Cynk 

ERC 4 

2: Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez 
włączenia do lub na powierzchnię wyrobu) - Bor 

ERC 4 

3: Zastosowanie płynu funkcjonalnego w obiekcie przemysłowym - Cynk ERC 7 

4: Zastosowanie płynu funkcjonalnego w obiekcie przemysłowym - Bor ERC 7 

Pracownik  

5: Wstępne napełnianie fabryczne ze zbiornika wyrównawczego; olej smarowy - 
bezwodny boran cynku 

PROC 9 

6: Wstępne napełnianie fabryczne przez wylewanie z pojemników; olej smarowy - 
bezwodny boran cynku 

PROC 8b 

7: Wstępne napełnianie fabryczne przez wtryskiwanie smarów - bezwodny boran cynku PROC 2 

8: Wstępne napełnianie fabryczne przez wtryskiwanie smarów - bezwodny boran cynku PROC 9 

9: Stosowanie jako środek poślizgowy/smar w systemie zamkniętym - w pomieszczeniach 
- bezwodny boran cynku 

PROC 1 

10: Stosowanie jako środek poślizgowy/smar w systemie zamkniętym - na zewnątrz - 
bezwodny boran cynku 

PROC 1 

11: Czynności konserwacyjne w obiektach przemysłowych; Ogólne narażenie podczas 
prac konserwacyjnych, w tym podczas opróżniania, uzupełniania oraz prac badawczo-
rozwojowych - bezwodny boran cynku 

PROC 8b 

12: Przechowywanie materiałów - w pomieszczeniach - bezwodny boran cynku PROC 1 

13: Przechowywanie materiałów - na zewnątrz - bezwodny boran cynku PROC 1 

14: Przechowywanie materiałów - w pomieszczeniach - bezwodny boran cynku PROC 2 

15: Przechowywanie materiałów - na zewnątrz - bezwodny boran cynku PROC 2 

16: Wstępne napełnianie fabryczne ze zbiornika wyrównawczego; olej smarowy - 
uwodniony boran cynku 

PROC 9 

17: Wstępne napełnianie fabryczne przez wylewanie z pojemników; olej smarowy - 
uwodniony boran cynku 

PROC 8b 

18: Wstępne napełnianie fabryczne przez wtryskiwanie smarów - uwodniony boran cynku PROC 2 

19: Wstępne napełnianie fabryczne przez wtryskiwanie smarów - uwodniony boran cynku PROC 9 

20: Stosowanie jako środek poślizgowy/smar w systemie zamkniętym - w pomieszczeniach 
- uwodniony boran cynku 

PROC 1 

21: Stosowanie jako środek poślizgowy/smar w systemie zamkniętym - na zewnątrz - 
uwodniony boran cynku 

PROC 1 

22: Czynności konserwacyjne w obiektach przemysłowych; Ogólne narażenie podczas 
prac konserwacyjnych, w tym podczas opróżniania, uzupełniania oraz prac badawczo-
rozwojowych - uwodniony boran cynku 

PROC 8b 

23: Przechowywanie materiałów - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku PROC 1 
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24: Przechowywanie materiałów - na zewnątrz - uwodniony boran cynku PROC 1 

25: Przechowywanie materiałów - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku PROC 2 

26: Przechowywanie materiałów - na zewnątrz - uwodniony boran cynku PROC 2 

3.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie 

3.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: Zastosowanie niereaktywnej substancji 
pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu) - 
Cynk (ERC 4) 
Wykorzystana ilość, częstotliwość i czas stosowania (lub z okresu użytkowania) 

Dzienna ilość na zakład ≤ 25 tony/dobę 

Roczna ilość na zakład ≤ 500 ton/rok 

Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków 

Zapewnić uzdatnianie wód ściekowych w zakładzie. 

Zakładany przepływ w lokalnej oczyszczalni ścieków ≥ 2E3 m3/dobę 

Brak odprowadzania osadów ściekowych do gleby 

Nieznaczne emisje do wód ściekowych, ponieważ proces przebiega bez kontaktu z wodą. 

Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów (w tym odpadów wyrobu) 

Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Inne warunki mające wpływ na narażenie środowiskowe 

Brak kontaktu z wodą podczas użytkowania. 

Przepływ odbiorczej wody powierzchniowej ≥ 1,8E4 m3/dobę 

3.2.2. Kontrola narażenia środowiskowego: Zastosowanie niereaktywnej substancji 
pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu) - Bor 
(ERC 4) 
Wykorzystana ilość, częstotliwość i czas stosowania (lub z okresu użytkowania) 

Dzienna ilość na zakład ≤ 25 tony/dobę 

Roczna ilość na zakład ≤ 500 ton/rok 

Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków 

Zapewnić uzdatnianie wód ściekowych w zakładzie. 

Zakładany przepływ w lokalnej oczyszczalni ścieków ≥ 2E3 m3/dobę 

Brak odprowadzania osadów ściekowych do gleby 

Nieznaczne emisje do wód ściekowych, ponieważ proces przebiega bez kontaktu z wodą. 

Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów (w tym odpadów wyrobu) 

Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Inne warunki mające wpływ na narażenie środowiskowe 

Brak kontaktu z wodą podczas użytkowania. 

Przepływ odbiorczej wody powierzchniowej ≥ 1,8E4 m3/dobę 

3.2.3. Kontrola narażenia środowiskowego: Zastosowanie płynu funkcjonalnego w 
obiekcie przemysłowym - Cynk (ERC 7) 
Wykorzystana ilość, częstotliwość i czas stosowania (lub z okresu użytkowania) 

Dzienna ilość na zakład ≤ 25 tony/dobę 

Roczna ilość na zakład ≤ 500 ton/rok 

Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków 
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Zapewnić uzdatnianie wód ściekowych w zakładzie. 

Zakładany przepływ w lokalnej oczyszczalni ścieków ≥ 2E3 m3/dobę 

Brak odprowadzania osadów ściekowych do gleby 

Nieznaczne emisje do wód ściekowych, ponieważ proces przebiega bez kontaktu z wodą. 

Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów (w tym odpadów wyrobu) 

Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Inne warunki mające wpływ na narażenie środowiskowe 

Brak kontaktu z wodą podczas użytkowania. 

Przepływ odbiorczej wody powierzchniowej ≥ 1,8E4 m3/dobę 

3.2.4. Kontrola narażenia środowiskowego: Zastosowanie płynu funkcjonalnego w 
obiekcie przemysłowym - Bor (ERC 7) 
Wykorzystana ilość, częstotliwość i czas stosowania (lub z okresu użytkowania) 

Dzienna ilość na zakład ≤ 25 tony/dobę 

Roczna ilość na zakład ≤ 500 ton/rok 

Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków 

Zapewnić uzdatnianie wód ściekowych w zakładzie. 

Zakładany przepływ w lokalnej oczyszczalni ścieków ≥ 2E3 m3/dobę 

Brak odprowadzania osadów ściekowych do gleby 

Nieznaczne emisje do wód ściekowych, ponieważ proces przebiega bez kontaktu z wodą. 

Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów (w tym odpadów wyrobu) 

Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Inne warunki mające wpływ na narażenie środowiskowe 

Brak kontaktu z wodą podczas użytkowania. 

Przepływ odbiorczej wody powierzchniowej ≥ 1,8E4 m3/dobę 

3.2.5. Kontrola narażenia pracowników: Wstępne napełnianie fabryczne ze zbiornika 
wyrównawczego; olej smarowy - bezwodny boran cynku (PROC 9) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o średniej do wysokiej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <1000 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 
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Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

3.2.6. Kontrola narażenia pracowników: Wstępne napełnianie fabryczne przez wylewanie 
z pojemników; olej smarowy - bezwodny boran cynku (PROC 8b) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o średniej do wysokiej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

3.2.7. Kontrola narażenia pracowników: Wstępne napełnianie fabryczne przez 
wtryskiwanie smarów - bezwodny boran cynku (PROC 2) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
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sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Stosowanie w pomieszczeniach 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

3.2.8. Kontrola narażenia pracowników: Wstępne napełnianie fabryczne przez 
wtryskiwanie smarów - bezwodny boran cynku (PROC 9) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o średniej do wysokiej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <1000 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

3.2.9. Kontrola narażenia pracowników: Stosowanie jako środek poślizgowy/smar w 
systemie zamkniętym - w pomieszczeniach - bezwodny boran cynku (PROC 1) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 
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Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Stosowanie w pomieszczeniach 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

3.2.10. Kontrola narażenia pracowników: Stosowanie jako środek poślizgowy/smar w 
systemie zamkniętym - na zewnątrz - bezwodny boran cynku (PROC 1) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Stosowanie na zewnątrz 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

3.2.11. Kontrola narażenia pracowników: Czynności konserwacyjne w obiektach 
przemysłowych; Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, w tym podczas 
opróżniania, uzupełniania oraz prac badawczo-rozwojowych - bezwodny boran cynku 
(PROC 8b) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o średniej do wysokiej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 
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Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

3.2.12. Kontrola narażenia pracowników: Przechowywanie materiałów - w 
pomieszczeniach - bezwodny boran cynku (PROC 1) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Stosowanie w pomieszczeniach 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

3.2.13. Kontrola narażenia pracowników: Przechowywanie materiałów - na zewnątrz - 
bezwodny boran cynku (PROC 1) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 
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Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Stosowanie na zewnątrz 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

3.2.14. Kontrola narażenia pracowników: Przechowywanie materiałów - w 
pomieszczeniach - bezwodny boran cynku (PROC 2) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Stosowanie w pomieszczeniach 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

3.2.15. Kontrola narażenia pracowników: Przechowywanie materiałów - na zewnątrz - 
bezwodny boran cynku (PROC 2) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 
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Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Stosowanie na zewnątrz 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

3.2.16. Kontrola narażenia pracowników: Wstępne napełnianie fabryczne ze zbiornika 
wyrównawczego; olej smarowy - uwodniony boran cynku (PROC 9) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o średniej do wysokiej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <1000 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

3.2.17. Kontrola narażenia pracowników: Wstępne napełnianie fabryczne przez wylewanie 
z pojemników; olej smarowy - uwodniony boran cynku (PROC 8b) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 
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Obejmuje ciecze o średniej do wysokiej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

3.2.18. Kontrola narażenia pracowników: Wstępne napełnianie fabryczne przez 
wtryskiwanie smarów - uwodniony boran cynku (PROC 2) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Stosowanie w pomieszczeniach 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 
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3.2.19. Kontrola narażenia pracowników: Wstępne napełnianie fabryczne przez 
wtryskiwanie smarów - uwodniony boran cynku (PROC 9) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o średniej do wysokiej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <1000 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

3.2.20. Kontrola narażenia pracowników: Stosowanie jako środek poślizgowy/smar w 
systemie zamkniętym - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku (PROC 1) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Stosowanie w pomieszczeniach 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 
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3.2.21. Kontrola narażenia pracowników: Stosowanie jako środek poślizgowy/smar w 
systemie zamkniętym - na zewnątrz - uwodniony boran cynku (PROC 1) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Stosowanie na zewnątrz 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

3.2.22. Kontrola narażenia pracowników: Czynności konserwacyjne w obiektach 
przemysłowych; Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, w tym podczas 
opróżniania, uzupełniania oraz prac badawczo-rozwojowych - uwodniony boran cynku 
(PROC 8b) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o średniej do wysokiej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 
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Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

3.2.23. Kontrola narażenia pracowników: Przechowywanie materiałów - w 
pomieszczeniach - uwodniony boran cynku (PROC 1) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Stosowanie w pomieszczeniach 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

3.2.24. Kontrola narażenia pracowników: Przechowywanie materiałów - na zewnątrz - 
uwodniony boran cynku (PROC 1) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Stosowanie na zewnątrz 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 
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3.2.25. Kontrola narażenia pracowników: Przechowywanie materiałów - w 
pomieszczeniach - uwodniony boran cynku (PROC 2) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Stosowanie w pomieszczeniach 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

3.2.26. Kontrola narażenia pracowników: Przechowywanie materiałów - na zewnątrz - 
uwodniony boran cynku (PROC 2) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że działania są podejmowane przy użyciu odpowiedniego i dobrze utrzymanego sprzętu przez 
przeszkolony personel działający pod nadzorem.; Zapewnić regularne kontrole, czyszczenie i konserwację 
sprzętu oraz urządzeń.; Natychmiast usunąć wycieki.; Zapewnić codzienne czyszczenie sprzętu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Stosowanie na zewnątrz 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 



 

Boran cynku  

Utworzono przez: Chesar 3.7 ES do komunikacji 117

3.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 

3.3.1. Uwolnienie do środowiska i narażenie: Zastosowanie niereaktywnej substancji 
pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu) - 
Cynk (ERC 4) 
Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Woda 5E-7 kg/dobę SPERC 

Powietrze 1,25 kg/dobę SPERC 

Gleba 0 kg/dobę SPERC 

  

Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

Wody słodkie 2,76E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Osady (słodkowodne) 30,25 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) 0,257 

Wody morskie 4,36E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Osady (morskie) 4,783 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) 0,085 

Oczyszczalnia ścieków 2,47E-7 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Grunty rolne 0,282 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – wdychanie 
(skutki ogólnoustrojowe) 

1,92E-5 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – droga 
pokarmowa 

1,17E-3 mg/kg m.c./dobę (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – drogi połączone  < 0,01 

3.3.2. Uwolnienie do środowiska i narażenie: Zastosowanie niereaktywnej substancji 
pomocniczej w obiekcie przemysłowym (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu) - Bor 
(ERC 4) 
Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Woda 5E-7 kg/dobę SPERC 

Powietrze 1,25 kg/dobę SPERC 

Gleba 0 kg/dobę SPERC 

  

Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

Wody słodkie 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Wody morskie 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Oczyszczalnia ścieków 2,5E-7 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Grunty rolne 3,34E-3 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – wdychanie 
(skutki ogólnoustrojowe) 

1,9E-5 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – droga 
pokarmowa 

2,97E-3 mg/kg m.c./dobę (EUSES 2.1.2) 0,017 

Człowiek do środowiska – drogi połączone  0,017 

3.3.3. Uwolnienie do środowiska i narażenie: Zastosowanie płynu funkcjonalnego w 
obiekcie przemysłowym - Cynk (ERC 7) 
Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Woda 5E-7 kg/dobę SPERC 

Powietrze 1,25 kg/dobę SPERC 
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Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Gleba 0 kg/dobę SPERC 

  

Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

Wody słodkie 2,76E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Osady (słodkowodne) 30,25 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) 0,257 

Wody morskie 4,36E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Osady (morskie) 4,783 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) 0,085 

Oczyszczalnia ścieków 2,47E-7 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Grunty rolne 0,282 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – wdychanie 
(skutki ogólnoustrojowe) 

1,92E-5 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – droga 
pokarmowa 

1,17E-3 mg/kg m.c./dobę (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – drogi połączone  < 0,01 

3.3.4. Uwolnienie do środowiska i narażenie: Zastosowanie płynu funkcjonalnego w 
obiekcie przemysłowym - Bor (ERC 7) 
Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Woda 5E-7 kg/dobę SPERC 

Powietrze 1,25 kg/dobę SPERC 

Gleba 0 kg/dobę SPERC 

  

Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

Wody słodkie 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Wody morskie 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Oczyszczalnia ścieków 2,5E-7 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Grunty rolne 3,34E-3 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – wdychanie 
(skutki ogólnoustrojowe) 

1,9E-5 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – droga 
pokarmowa 

2,97E-3 mg/kg m.c./dobę (EUSES 2.1.2) 0,017 

Człowiek do środowiska – drogi połączone  0,017 

3.3.5. Narażenie pracowników: Wstępne napełnianie fabryczne ze zbiornika 
wyrównawczego; olej smarowy - bezwodny boran cynku (PROC 9) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,1 mg/m³ (ART) 0,04 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,1 mg/m³ (ART) 0,145 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 4,116 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,116 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,156 
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3.3.6. Narażenie pracowników: Wstępne napełnianie fabryczne przez wylewanie z 
pojemników; olej smarowy - bezwodny boran cynku (PROC 8b) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,033 mg/m³ (ART) 0,013 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,033 mg/m³ (ART) 0,048 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,232 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,245 

3.3.7. Narażenie pracowników: Wstępne napełnianie fabryczne przez wtryskiwanie smarów 
- bezwodny boran cynku (PROC 2) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,169 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,609 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,822 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,023 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,193 

3.3.8. Narażenie pracowników: Wstępne napełnianie fabryczne przez wtryskiwanie smarów 
- bezwodny boran cynku (PROC 9) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,1 mg/m³ (ART) 0,04 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,1 mg/m³ (ART) 0,145 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 4,116 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,116 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,156 

3.3.9. Narażenie pracowników: Stosowanie jako środek poślizgowy/smar w systemie 
zamkniętym - w pomieszczeniach - bezwodny boran cynku (PROC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,02 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

3.3.10. Narażenie pracowników: Stosowanie jako środek poślizgowy/smar w systemie 
zamkniętym - na zewnątrz - bezwodny boran cynku (PROC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,02 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 
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3.3.11. Narażenie pracowników: Czynności konserwacyjne w obiektach przemysłowych; 
Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, w tym podczas opróżniania, uzupełniania 
oraz prac badawczo-rozwojowych - bezwodny boran cynku (PROC 8b) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,033 mg/m³ (ART) 0,013 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,033 mg/m³ (ART) 0,048 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,232 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,245 

3.3.12. Narażenie pracowników: Przechowywanie materiałów - w pomieszczeniach - 
bezwodny boran cynku (PROC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,02 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

3.3.13. Narażenie pracowników: Przechowywanie materiałów - na zewnątrz - bezwodny 
boran cynku (PROC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,02 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

3.3.14. Narażenie pracowników: Przechowywanie materiałów - w pomieszczeniach - 
bezwodny boran cynku (PROC 2) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,169 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,609 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,822 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,023 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,193 

3.3.15. Narażenie pracowników: Przechowywanie materiałów - na zewnątrz - bezwodny 
boran cynku (PROC 2) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,169 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,609 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,822 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,023 

Łączone, ogólnoustrojowe,  0,193 
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Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

długoterminowe 

3.3.16. Narażenie pracowników: Wstępne napełnianie fabryczne ze zbiornika 
wyrównawczego; olej smarowy - uwodniony boran cynku (PROC 9) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,1 mg/m³ (ART) 0,015 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,1 mg/m³ (ART) 0,123 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 4,116 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,011 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,025 

3.3.17. Narażenie pracowników: Wstępne napełnianie fabryczne przez wylewanie z 
pojemników; olej smarowy - uwodniony boran cynku (PROC 8b) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,033 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,033 mg/m³ (ART) 0,041 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,021 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,026 

3.3.18. Narażenie pracowników: Wstępne napełnianie fabryczne przez wtryskiwanie 
smarów - uwodniony boran cynku (PROC 2) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,088 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,741 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,822 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,09 

3.3.19. Narażenie pracowników: Wstępne napełnianie fabryczne przez wtryskiwanie 
smarów - uwodniony boran cynku (PROC 9) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,1 mg/m³ (ART) 0,015 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,1 mg/m³ (ART) 0,123 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 4,116 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,011 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,025 

3.3.20. Narażenie pracowników: Stosowanie jako środek poślizgowy/smar w systemie 
zamkniętym - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku (PROC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 
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Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,02 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

3.3.21. Narażenie pracowników: Stosowanie jako środek poślizgowy/smar w systemie 
zamkniętym - na zewnątrz - uwodniony boran cynku (PROC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,02 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

3.3.22. Narażenie pracowników: Czynności konserwacyjne w obiektach przemysłowych; 
Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, w tym podczas opróżniania, uzupełniania 
oraz prac badawczo-rozwojowych - uwodniony boran cynku (PROC 8b) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,033 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,033 mg/m³ (ART) 0,041 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,021 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,026 

3.3.23. Narażenie pracowników: Przechowywanie materiałów - w pomieszczeniach - 
uwodniony boran cynku (PROC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,02 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

3.3.24. Narażenie pracowników: Przechowywanie materiałów - na zewnątrz - uwodniony 
boran cynku (PROC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,02 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

3.3.25. Narażenie pracowników: Przechowywanie materiałów - w pomieszczeniach - 
uwodniony boran cynku (PROC 2) 
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Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,088 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,741 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,822 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,09 

3.3.26. Narażenie pracowników: Przechowywanie materiałów - na zewnątrz - uwodniony 
boran cynku (PROC 2) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,062 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,519 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,822 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,064 

3.4. Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające określić, czy 
pracują w granicach określonych w scenariuszu narażenia 
Wskazówki:  
Warunki stosowania w zakładach dalszych użytkowników mogą różnić się w pewien sposób od warunków 
opisanych w scenariuszu narażenia. Różnice między opisem warunków stosowania w scenariuszu narażenia a 
warunkami w danym zakładzie nie oznaczają, że zastosowanie nie jest objęte scenariuszem. Ryzyko może nadal 
podlegać odpowiedniej kontroli. Sposób, w jaki użytkownik określa, czy jego warunki są równoważne, czy 
gorsze, nazywa się „skalowaniem”. Instrukcje dotyczące skalowania podano poniżej.  

Zdrowie człowieka: Narażenie pracowników przez skórę ocenia się za pomocą TRA Workers 3.0, zgodnie z 
wdrożeniem w wersji 3.7 CHESAR. Do oszacowania narażenia pracowników przez drogi oddechowe stosuje się 
TRA Workers 3.0 lub ART 1.5. W ten sposób zróżnicowano bezwodny boran cynku i uwodniony boranu cynku. 

Środowisko: Środowisko: emisje do środowiska są szacowane za pomocą wersji 2.1.2 EUSES, zgodnie z 
wdrożeniem w wersji 3.7. CHESAR. W przypadku modelowania środowiskowego za najgorszy przypadek 
przyjmuje się sytuację, w której boran cynku całkowicie rozpuszcza się w wodzie do jonów Zn i B 
odpowiadających za toksyczność. Chociaż bezwodny boran cynku zawiera 35,19% Zn i 17,45% B (w przypadku 
form uwodnionych stężenia te będą niższe), emisje do środowiska są szacowane przy założeniu równej ilości Zn 
i B. Uwolnienia oszacowano na podstawie ATIEL ATC SpERC 4.Bi.v1. 
 
Narzędzie do skalowania: 
Do skalowania należy użyć wyżej wskazanych publicznie dostępnych narzędzi do modelowania. 
 
Instrukcje dotyczące skalowania:  
Skalowanie może być wykorzystane do sprawdzenia, czy warunki użytkownika są „równoważne” z warunkami 
określonymi w scenariuszu narażenia. Jeżeli warunki stosowania użytkownika różnią się nieznacznie od 
warunków wskazanych w odpowiednim scenariuszu narażenia, użytkownik powinien być w stanie wykazać, że 
w jego warunkach stosowania poziomy narażenia są równoważne poziomom w opisanych warunkach lub od nich 
niższe. Można to wykazać poprzez skompensowanie zmiany w jednym szczególnym warunku za pomocą zmiany 
na poziomie pozostałych warunków.  
 
Parametry podlegające skalowaniu:  
Poniżej podano podstawowe wyznaczniki mogące się różnić w rzeczywistej sytuacji stosowania, które należy 
wykorzystać do skalowania.  
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- Pracownicy:  
TRA Workers 3.0: Czas trwania działania, procentowa zawartość substancji w mieszaninie/wyrobie, 
wentylacja ogólna, lokalna wentylacja wyciągowa, temperatura operacyjna, środki ochrony 
indywidualnej.  
 
ART v1.5: Czas trwania działania, procentowa zawartość substancji w mieszaninie/wyrobie, wentylacja 
ogólna, lokalna wentylacja wyciągowa, temperatura operacyjna, wielkość pracowni, szybkość 
przenoszenia, rodzaj załadunku podczas przenoszenia, rodzaj zastosowania spadających produktów 
ciekłych, otwarta powierzchnia, poziom zanieczyszczenia, środki ochrony dróg oddechowych.  
Uwaga: ART przewiduje stężenia powietrza w osobistej strefie oddechowej pracownika poza środkami 
ochrony dróg oddechowych (RPE). Dlatego stosowanie RPE należy rozpatrywać oddzielnie.  
 
Uwaga dotycząca środków zarządzania ryzykiem (RMM): Skuteczność stanowi podstawową informację 
związaną ze środkami zarządzania ryzykiem. Użytkownik może mieć pewność, że jego środki zarządzania 
ryzykiem są objęte scenariuszem, jeśli ich skuteczność jest równa lub wyższa od wartości określonej w 
scenariuszu narażenia.  
 

- Środowisko:  
Ilość dziennego zużycia, ilość rocznego zużycia, liczba dni emisji, współczynniki uwalniania, prędkość 
odprowadzania przez oczyszczalnię ścieków, przepływ odbiorczej wody powierzchniowej.  

 
Dalsze szczegóły dotyczące skalowania znajdują się w poradniku ECHA: Guidance for downstream users v2.1 
(październik 2014), a także w poradniku ECHA Practical Guide 13 (czerwiec 2012).  
 
Granice skalowania:  
Współczynniki charakterystyki ryzyka (RCR), których nie należy przekraczać, opisano w sekcji 3.3. 



 

Boran cynku  

Utworzono przez: Chesar 3.7 ES do komunikacji 125

4. ES 4: Powszechne zastosowanie przez pracowników 
zawodowych; Nawozy (PC 12); Rolnictwo, leśnictwo, 
rybactwo (SU 1) 

4.1. Deskryptory zastosowania 
Nazwa ES: Profesjonalne zastosowanie nawozów zawierających boran cynku 
Kategoria produktu: Nawozy (PC 12) 
Sektor zastosowań: Rolnictwo, leśnictwo, rybactwo (SU 1) 

Środowisko  

1: Powszechne zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej (bez włączenia do lub 
na powierzchnię wyrobu, w pomieszczeniach/na zewnątrz) - Cynk 

ERC 8d, ERC 8a 

2: Powszechne zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej (bez włączenia do lub 
na powierzchnię wyrobu, w pomieszczeniach/na zewnątrz) - Bor 

ERC 8d, ERC 8a 

Pracownik  

3: Postępowanie z nawozem płynnym na etapach wiążących się ze znacznym kontaktem - 
w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku 3% 

PROC 5 

4: Postępowanie z nawozem płynnym na etapach wiążących się ze znacznym kontaktem - 
na zewnątrz - uwodniony boran cynku - 3% 

PROC 5 

5: Rozładunek i załadunek nawozu płynnego w nieprzeznaczonych do tego 
pomieszczeniach, w tym pobieranie próbek i czyszczenie pozostałości nawozu z urządzeń 
- w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 3% 

PROC 8a 

6: Rozładunek i załadunek nawozu płynnego w nieprzeznaczonych do tego 
pomieszczeniach, w tym pobieranie próbek i czyszczenie pozostałości nawozu z urządzeń 
- na zewnątrz - uwodniony boran cynku - 3% 

PROC 8a 

7: Rozładunek i załadunek nawozu płynnego w przeznaczonych do tego pomieszczeniach, 
w tym pobieranie próbek i czyszczenie pozostałości nawozu z urządzeń - w 
pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 3% 

PROC 8b 

8: Rozładunek i załadunek nawozu płynnego w przeznaczonych do tego pomieszczeniach, 
w tym pobieranie próbek i czyszczenie pozostałości nawozu z urządzeń - na zewnątrz - 
uwodniony boran cynku - 3% 

PROC 8b 

9: Pakowanie cieczy w przeznaczonej do tego linii napełniania, w tym ważenie - w 
pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 3% 

PROC 9 

10: Pakowanie cieczy w przeznaczonej do tego linii napełniania, w tym ważenie - na 
zewnątrz - uwodniony boran cynku - 3% 

PROC 9 

11: Dyspersja powietrzna nawozów płynnych - w pomieszczeniach - uwodniony boran 
cynku - 3% 

PROC 11 

12: Dyspersja powietrzna nawozów płynnych - na zewnątrz - uwodniony boran cynku - 
3% 

PROC 11 

13: Dyspersja powietrzna nawozów płynnych - na zewnątrz, ciągnik - uwodniony boran 
cynku - 3% 

PROC 11 

14: Analizy chemiczne nawozów płynnych - uwodniony boran cynku - 3% PROC 15 

15: Postępowanie z nawozem stałym na etapach wiążących się ze znacznym kontaktem - 
w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku 3% 

PROC 5 

16: Postępowanie z nawozem stałym na etapach wiążących się ze znacznym kontaktem - 
na zewnątrz - uwodniony boran cynku 3% 

PROC 5 

17: Rozładunek i załadunek nawozu stałego w nieprzeznaczonych do tego 
pomieszczeniach, w tym pobieranie próbek i czyszczenie pozostałości nawozu z urządzeń 
- w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 3% 

PROC 8a 

18: Rozładunek i załadunek nawozu stałego w nieprzeznaczonych do tego PROC 8a 
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pomieszczeniach, w tym pobieranie próbek i czyszczenie pozostałości nawozu z urządzeń 
- na zewnątrz - uwodniony boran cynku - 3% 

19: Rozładunek i załadunek nawozu stałego w przeznaczonych do tego pomieszczeniach, 
w tym pobieranie próbek i czyszczenie pozostałości nawozu z urządzeń - w 
pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 3% 

PROC 8b 

20: Rozładunek i załadunek nawozu stałego w przeznaczonych do tego pomieszczeniach, 
w tym pobieranie próbek i czyszczenie pozostałości nawozu z urządzeń - na zewnątrz - 
uwodniony boran cynku - 3% 

PROC 8b 

21: Pakowanie ciał stałych w przeznaczonej do tego linii napełniania, w tym ważenie - w 
pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 3% 

PROC 9 

22: Pakowanie ciał stałych w przeznaczonej do tego linii napełniania, w tym ważenie - 
na zewnątrz - uwodniony boran cynku - 3% 

PROC 9 

23: Dyspersja powietrzna nawozów stałych - w pomieszczeniach - uwodniony boran 
cynku - 3% 

PROC 11 

24: Dyspersja powietrzna nawozów stałych - na zewnątrz - uwodniony boran cynku - 3% PROC 11 

25: Dyspersja powietrzna nawozów stałych - na zewnątrz, ciągnik - uwodniony boran 
cynku - 3% 

PROC 11 

26: Analizy chemiczne nawozów stałych - uwodniony boran cynku - 3% PROC 15 

27: Postępowanie z nawozem płynnym na etapach wiążących się ze znacznym kontaktem 
- w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 50% 

PROC 5 

28: Postępowanie z nawozem płynnym na etapach wiążących się ze znacznym kontaktem 
- na zewnątrz - uwodniony boran cynku - 50% 

PROC 5 

29: Rozładunek i załadunek nawozu płynnego w nieprzeznaczonych do tego 
pomieszczeniach, w tym pobieranie próbek i czyszczenie pozostałości nawozu z urządzeń 
- w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 50% 

PROC 8a 

30: Rozładunek i załadunek nawozu płynnego w nieprzeznaczonych do tego 
pomieszczeniach, w tym pobieranie próbek i czyszczenie pozostałości nawozu z urządzeń 
- na zewnątrz - uwodniony boran cynku - 50% 

PROC 8a 

31: Rozładunek i załadunek nawozu płynnego w przeznaczonych do tego 
pomieszczeniach, w tym pobieranie próbek i czyszczenie pozostałości nawozu z urządzeń 
- w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 50% 

PROC 8b 

32: Rozładunek i załadunek nawozu płynnego w przeznaczonych do tego 
pomieszczeniach, w tym pobieranie próbek i czyszczenie pozostałości nawozu z urządzeń 
- na zewnątrz - uwodniony boran cynku - 50% 

PROC 8b 

33: Pakowanie cieczy w przeznaczonej do tego linii napełniania, w tym ważenie - w 
pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 50% 

PROC 9 

34: Pakowanie cieczy w przeznaczonej do tego linii napełniania, w tym ważenie - na 
zewnątrz - uwodniony boran cynku - 50% 

PROC 9 

35: Dyspersja powietrzna nawozów płynnych - w pomieszczeniach - uwodniony boran 
cynku - 50% 

PROC 11 

36: Dyspersja powietrzna nawozów płynnych - na zewnątrz - uwodniony boran cynku - 
50% 

PROC 11 

37: Dyspersja powietrzna nawozów płynnych - na zewnątrz, ciągnik - uwodniony boran 
cynku - 50% 

PROC 11 

38: Analizy chemiczne nawozów płynnych - uwodniony boran cynku - 50% PROC 15 

4.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie 

4.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: Powszechne zastosowanie niereaktywnej 
substancji pomocniczej (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu, w 
pomieszczeniach/na zewnątrz) - Cynk (ERC 8d, ERC 8a) 
Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków 
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Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków. 

Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów (w tym odpadów wyrobu) 

Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Inne warunki mające wpływ na narażenie środowiskowe 

Należy zminimalizować znoszenie do środowiska. 

Zgodnie z wymogami dobrej praktyki rolniczej przed zastosowaniem boranu cynku należy poddać ocenie glebę 
rolną, a następnie dostosować dawkę stosowania do wyników oceny i wymagań upraw 

4.2.2. Kontrola narażenia środowiskowego: Powszechne zastosowanie niereaktywnej 
substancji pomocniczej (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu, w 
pomieszczeniach/na zewnątrz) - Bor (ERC 8d, ERC 8a) 
Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków 

Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków. 

Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów (w tym odpadów wyrobu) 

Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Inne warunki mające wpływ na narażenie środowiskowe 

Należy zminimalizować znoszenie do środowiska. 

Zgodnie z wymogami dobrej praktyki rolniczej przed zastosowaniem boranu cynku należy poddać ocenie glebę 
rolną, a następnie dostosować dawkę stosowania do wyników oceny i wymagań upraw 

4.2.3. Kontrola narażenia pracowników: Postępowanie z nawozem płynnym na etapach 
wiążących się ze znacznym kontaktem - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku 3% 
(PROC 5) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 3% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni >3 m2 

4.2.4. Kontrola narażenia pracowników: Postępowanie z nawozem płynnym na etapach 
wiążących się ze znacznym kontaktem - na zewnątrz - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 
5) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 
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Obejmuje stężenia do 3% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie na zewnątrz 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni <3 m2 

4.2.5. Kontrola narażenia pracowników: Rozładunek i załadunek nawozu płynnego w 
nieprzeznaczonych do tego pomieszczeniach, w tym pobieranie próbek i czyszczenie 
pozostałości nawozu z urządzeń - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 
8a) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 3% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <1000 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 
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4.2.6. Kontrola narażenia pracowników: Rozładunek i załadunek nawozu płynnego w 
nieprzeznaczonych do tego pomieszczeniach, w tym pobieranie próbek i czyszczenie 
pozostałości nawozu z urządzeń - na zewnątrz - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 8a) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 3% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <1000 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie na zewnątrz 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje stosowanie na zewnątrz, gdy pracownik nie znajduje się w odległości większej niż 4 metry od źródła 
emisji 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

4.2.7. Kontrola narażenia pracowników: Rozładunek i załadunek nawozu płynnego w 
przeznaczonych do tego pomieszczeniach, w tym pobieranie próbek i czyszczenie pozostałości 
nawozu z urządzeń - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 8b) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 3% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 
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Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje ładowanie w zanurzeniu. 

4.2.8. Kontrola narażenia pracowników: Rozładunek i załadunek nawozu płynnego w 
przeznaczonych do tego pomieszczeniach, w tym pobieranie próbek i czyszczenie pozostałości 
nawozu z urządzeń - na zewnątrz - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 8b) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 3% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie na zewnątrz 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje stosowanie na zewnątrz, gdy pracownik nie znajduje się w odległości większej niż 4 metry od źródła 
emisji 

Obejmuje ładowanie w zanurzeniu. 

4.2.9. Kontrola narażenia pracowników: Pakowanie cieczy w przeznaczonej do tego linii 
napełniania, w tym ważenie - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 9) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 3% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <100 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 
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Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

4.2.10. Kontrola narażenia pracowników: Pakowanie cieczy w przeznaczonej do tego linii 
napełniania, w tym ważenie - na zewnątrz - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 9) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 3% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <100 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie na zewnątrz 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

4.2.11. Kontrola narażenia pracowników: Dyspersja powietrzna nawozów płynnych - w 
pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 11) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 3% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Umiarkowana prędkość nakładania (0,3 - 3 l/minutę) 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 
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Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Spryskiwanie bez użycia sprężonego powietrza lub z niewielkim jego udziałem 

Zapewnić, aby kierunek nakładania był jedynie do dołu. 

4.2.12. Kontrola narażenia pracowników: Dyspersja powietrzna nawozów płynnych - na 
zewnątrz - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 11) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 3% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Umiarkowana prędkość nakładania (0,3 - 3 l/minutę) 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie na zewnątrz 

Na zewnątrz, z dala od budynków 

Spryskiwanie bez użycia sprężonego powietrza lub z niewielkim jego udziałem 

Zapewnić, aby kierunek nakładania był jedynie do dołu. 

4.2.13. Kontrola narażenia pracowników: Dyspersja powietrzna nawozów płynnych - na 
zewnątrz, ciągnik - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 11) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 3% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 
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Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie na zewnątrz 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Na zewnątrz, z dala od budynków 

Zapewnić, aby kierunek nakładania był jedynie do dołu. 

4.2.14. Kontrola narażenia pracowników: Analizy chemiczne nawozów płynnych - 
uwodniony boran cynku - 3% (PROC 15) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 3% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni <0,3 m2 

4.2.15. Kontrola narażenia pracowników: Postępowanie z nawozem stałym na etapach 
wiążących się ze znacznym kontaktem - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku 3% 
(PROC 5) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 3% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 



 

Boran cynku  

Utworzono przez: Chesar 3.7 ES do komunikacji 134

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje ilości <100 kg 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje postępowanie z mieszaniem niskiego stopnia (np. mieszanie ręczne). 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. zamknięta tabletkarka (dozwolone są stosunkowo małe otwory)). 

4.2.16. Kontrola narażenia pracowników: Postępowanie z nawozem stałym na etapach 
wiążących się ze znacznym kontaktem - na zewnątrz - uwodniony boran cynku 3% (PROC 
5) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 3% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 2 godz./dzień 

Obejmuje ilości <100 kg 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie na zewnątrz 

Obejmuje postępowanie z mieszaniem niskiego stopnia (np. mieszanie ręczne). 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. zamknięta tabletkarka (dozwolone są stosunkowo małe otwory)). 
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4.2.17. Kontrola narażenia pracowników: Rozładunek i załadunek nawozu stałego w 
nieprzeznaczonych do tego pomieszczeniach, w tym pobieranie próbek i czyszczenie 
pozostałości nawozu z urządzeń - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 
8a) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 3% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer proszków <1000 kg/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

4.2.18. Kontrola narażenia pracowników: Rozładunek i załadunek nawozu stałego w 
nieprzeznaczonych do tego pomieszczeniach, w tym pobieranie próbek i czyszczenie 
pozostałości nawozu z urządzeń - na zewnątrz - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 8a) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 3% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer proszków <1000 kg/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 
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Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie na zewnątrz 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje stosowanie na zewnątrz, gdy pracownik nie znajduje się w odległości większej niż 4 metry od źródła 
emisji 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

4.2.19. Kontrola narażenia pracowników: Rozładunek i załadunek nawozu stałego w 
przeznaczonych do tego pomieszczeniach, w tym pobieranie próbek i czyszczenie pozostałości 
nawozu z urządzeń - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 8b) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 3% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 
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4.2.20. Kontrola narażenia pracowników: Rozładunek i załadunek nawozu stałego w 
przeznaczonych do tego pomieszczeniach, w tym pobieranie próbek i czyszczenie pozostałości 
nawozu z urządzeń - na zewnątrz - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 8b) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 3% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki rozpuszczone w cieczy lub włączone do płynnej matrycy 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie na zewnątrz 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje stosowanie na zewnątrz, gdy pracownik nie znajduje się w odległości większej niż 4 metry od źródła 
emisji 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

4.2.21. Kontrola narażenia pracowników: Pakowanie ciał stałych w przeznaczonej do tego 
linii napełniania, w tym ważenie - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 
9) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 3% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer proszków <10 kg/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
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zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

4.2.22. Kontrola narażenia pracowników: Pakowanie ciał stałych w przeznaczonej do tego 
linii napełniania, w tym ważenie - na zewnątrz - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 9) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 3% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer proszków <10 kg/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie na zewnątrz 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. wsypywanie proszku do wielkich worków przez mały otwór). 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

4.2.23. Kontrola narażenia pracowników: Dyspersja powietrzna nawozów stałych - w 
pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 11) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 3% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 
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Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje opylanie za pomocą dmuchawy. 

Zapewnić, aby kierunek nakładania był jedynie do dołu. 

4.2.24. Kontrola narażenia pracowników: Dyspersja powietrzna nawozów stałych - na 
zewnątrz - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 11) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 3% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie na zewnątrz 

Na zewnątrz, z dala od budynków 

Obejmuje opylanie za pomocą dmuchawy. 

Zapewnić, aby kierunek nakładania był jedynie do dołu. 
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4.2.25. Kontrola narażenia pracowników: Dyspersja powietrzna nawozów stałych - na 
zewnątrz, ciągnik - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 11) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 3% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie na zewnątrz 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Na zewnątrz, z dala od budynków 

Obejmuje natryskiwanie proszkowe. 

Zapewnić, aby kierunek nakładania był jedynie do dołu. 

4.2.26. Kontrola narażenia pracowników: Analizy chemiczne nawozów stałych - 
uwodniony boran cynku - 3% (PROC 15) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 3% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje ilości <100 g 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 
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Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

Obejmuje postępowanie z mieszaniem niskiego stopnia (np. mieszanie ręczne). 

4.2.27. Kontrola narażenia pracowników: Postępowanie z nawozem płynnym na etapach 
wiążących się ze znacznym kontaktem - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 50% 
(PROC 5) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 50% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 2 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni <3 m2 

4.2.28. Kontrola narażenia pracowników: Postępowanie z nawozem płynnym na etapach 
wiążących się ze znacznym kontaktem - na zewnątrz - uwodniony boran cynku - 50% (PROC 
5) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 50% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 1 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 
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Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie na zewnątrz 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni <3 m2 

4.2.29. Kontrola narażenia pracowników: Rozładunek i załadunek nawozu płynnego w 
nieprzeznaczonych do tego pomieszczeniach, w tym pobieranie próbek i czyszczenie 
pozostałości nawozu z urządzeń - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 50% 
(PROC 8a) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 50% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <1000 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

4.2.30. Kontrola narażenia pracowników: Rozładunek i załadunek nawozu płynnego w 
nieprzeznaczonych do tego pomieszczeniach, w tym pobieranie próbek i czyszczenie 
pozostałości nawozu z urządzeń - na zewnątrz - uwodniony boran cynku - 50% (PROC 8a) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 50% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <1000 l/min 
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Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie na zewnątrz 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje stosowanie na zewnątrz, gdy pracownik nie znajduje się w odległości większej niż 4 metry od źródła 
emisji 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

4.2.31. Kontrola narażenia pracowników: Rozładunek i załadunek nawozu płynnego w 
przeznaczonych do tego pomieszczeniach, w tym pobieranie próbek i czyszczenie pozostałości 
nawozu z urządzeń - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 50% (PROC 8b) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 50% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje ładowanie w zanurzeniu. 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 
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4.2.32. Kontrola narażenia pracowników: Rozładunek i załadunek nawozu płynnego w 
przeznaczonych do tego pomieszczeniach, w tym pobieranie próbek i czyszczenie pozostałości 
nawozu z urządzeń - na zewnątrz - uwodniony boran cynku - 50% (PROC 8b) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 50% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie na zewnątrz 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje stosowanie na zewnątrz, gdy pracownik nie znajduje się w odległości większej niż 4 metry od źródła 
emisji 

Obejmuje ładowanie w zanurzeniu. 

4.2.33. Kontrola narażenia pracowników: Pakowanie cieczy w przeznaczonej do tego linii 
napełniania, w tym ważenie - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 50% (PROC 
9) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 50% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <100 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 
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Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

4.2.34. Kontrola narażenia pracowników: Pakowanie cieczy w przeznaczonej do tego linii 
napełniania, w tym ważenie - na zewnątrz - uwodniony boran cynku - 50% (PROC 9) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 50% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <100 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie na zewnątrz 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. przenoszenie cieczy przez mały otwór w celu napełniania, np. tankowanie pojazdów). 

4.2.35. Kontrola narażenia pracowników: Dyspersja powietrzna nawozów płynnych - w 
pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 50% (PROC 11) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 50% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 4 godz./dzień 

Umiarkowana prędkość nakładania (0,3 - 3 l/minutę) 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Nosić aparat oddechowy, który zmniejsza zanieczyszczenia powietrza o współczynnik wynoszący co najmniej 
10 (APF ≥ 10). Dalsze specyfikacje przedstawiono w sekcji 8 karty charakterystyki 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
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aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Spryskiwanie bez użycia sprężonego powietrza lub z niewielkim jego udziałem 

Zapewnić, aby kierunek nakładania był jedynie do dołu. 

4.2.36. Kontrola narażenia pracowników: Dyspersja powietrzna nawozów płynnych - na 
zewnątrz - uwodniony boran cynku - 50% (PROC 11) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 50% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 4 godz./dzień 

Umiarkowana prędkość nakładania (0,3 - 3 l/minutę) 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Nosić aparat oddechowy, który zmniejsza zanieczyszczenia powietrza o współczynnik wynoszący co najmniej 
10 (APF ≥ 10). Dalsze specyfikacje przedstawiono w sekcji 8 karty charakterystyki 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie na zewnątrz 

Na zewnątrz, z dala od budynków 

Spryskiwanie bez użycia sprężonego powietrza lub z niewielkim jego udziałem 

Zapewnić, aby kierunek nakładania był jedynie do dołu. 

4.2.37. Kontrola narażenia pracowników: Dyspersja powietrzna nawozów płynnych - na 
zewnątrz, ciągnik - uwodniony boran cynku - 50% (PROC 11) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 50% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Zapewnić, aby pracownik znajdował się w kabinie lub oddzielnym pomieszczeniu. 



 

Boran cynku  

Utworzono przez: Chesar 3.7 ES do komunikacji 147

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie na zewnątrz 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Na zewnątrz, z dala od budynków 

Obejmuje stosowanie na zewnątrz, gdy pracownik nie znajduje się w odległości większej niż 4 metry od źródła 
emisji 

Zapewnić, aby kierunek nakładania był jedynie do dołu. 

4.2.38. Kontrola narażenia pracowników: Analizy chemiczne nawozów płynnych - 
uwodniony boran cynku - 50% (PROC 15) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 50% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni <0,3 m2 

4.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 

4.3.1. Uwolnienie do środowiska i narażenie: Powszechne zastosowanie niereaktywnej 
substancji pomocniczej (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu, w 
pomieszczeniach/na zewnątrz) - Cynk (ERC 8d) 
Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Woda 8,64E-3 kg/dobę Szacowany współczynnik 
uwalniania 
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Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Powietrze 0 kg/dobę Szacowany współczynnik 
uwalniania 

Gleba 0,55 kg/dobę Szacowany współczynnik 
uwalniania 

  

Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

Wody słodkie 4,39E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,021 

Osady (słodkowodne) 48,13 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) 0,409 

Wody morskie 5,99E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Osady (morskie) 6,572 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) 0,116 

Oczyszczalnia ścieków 4,31E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,043 

Grunty rolne 0,282 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – wdychanie 
(skutki ogólnoustrojowe) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – droga 
pokarmowa 

9,32E-5 mg/kg m.c./dobę (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – drogi połączone  < 0,01 

4.3.2. Uwolnienie do środowiska i narażenie: Powszechne zastosowanie niereaktywnej 
substancji pomocniczej (bez włączenia do lub na powierzchnię wyrobu, w 
pomieszczeniach/na zewnątrz) - Bor (ERC 8d) 
Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Woda 8,64E-3 kg/dobę Szacowany współczynnik 
uwalniania 

Powietrze 0 kg/dobę Szacowany współczynnik 
uwalniania 

Gleba 0,55 kg/dobę Szacowany współczynnik 
uwalniania 

  

Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

Wody słodkie 3,42E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Wody morskie 3,37E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Oczyszczalnia ścieków 4,32E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Grunty rolne 3,24E-3 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – wdychanie 
(skutki ogólnoustrojowe) 

5,34E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – droga 
pokarmowa 

1,34E-4 mg/kg m.c./dobę (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – drogi połączone  < 0,01 

4.3.3. Narażenie pracowników: Postępowanie z nawozem płynnym na etapach wiążących 
się ze znacznym kontaktem - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku 3% (PROC 5) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,6 mg/m³ (ART) 0,088 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,6 mg/m³ (ART) 0,741 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 2,742 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 
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Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,095 

4.3.4. Narażenie pracowników: Postępowanie z nawozem płynnym na etapach wiążących 
się ze znacznym kontaktem - na zewnątrz - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 5) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,24 mg/m³ (ART) 0,035 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,24 mg/m³ (ART) 0,296 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 2,742 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,042 

4.3.5. Narażenie pracowników: Rozładunek i załadunek nawozu płynnego w 
nieprzeznaczonych do tego pomieszczeniach, w tym pobieranie próbek i czyszczenie 
pozostałości nawozu z urządzeń - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 
8a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,12 mg/m³ (ART) 0,018 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,12 mg/m³ (ART) 0,148 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 2,742 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,025 

4.3.6. Narażenie pracowników: Rozładunek i załadunek nawozu płynnego w 
nieprzeznaczonych do tego pomieszczeniach, w tym pobieranie próbek i czyszczenie 
pozostałości nawozu z urządzeń - na zewnątrz - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 8a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

4,5E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 4,5E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 2,742 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

4.3.7. Narażenie pracowników: Rozładunek i załadunek nawozu płynnego w 
przeznaczonych do tego pomieszczeniach, w tym pobieranie próbek i czyszczenie pozostałości 
nawozu z urządzeń - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 8b) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,013 mg/m³ (ART) 0,016 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 2,742 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 
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4.3.8. Narażenie pracowników: Rozładunek i załadunek nawozu płynnego w 
przeznaczonych do tego pomieszczeniach, w tym pobieranie próbek i czyszczenie pozostałości 
nawozu z urządzeń - na zewnątrz - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 8b) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

5E-4 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 5E-4 mg/m³ (ART) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 2,742 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

4.3.9. Narażenie pracowników: Pakowanie cieczy w przeznaczonej do tego linii 
napełniania, w tym ważenie - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 9) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,06 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,06 mg/m³ (ART) 0,074 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 1,372 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,012 

4.3.10. Narażenie pracowników: Pakowanie cieczy w przeznaczonej do tego linii 
napełniania, w tym ważenie - na zewnątrz - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 9) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,071 mg/m³ (ART) 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,071 mg/m³ (ART) 0,088 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 1,372 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,014 

4.3.11. Narażenie pracowników: Dyspersja powietrzna nawozów płynnych - w 
pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 11) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,37 mg/m³ (ART) 0,054 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,37 mg/m³ (ART) 0,457 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 21,42 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,056 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,11 

4.3.12. Narażenie pracowników: Dyspersja powietrzna nawozów płynnych - na zewnątrz - 
uwodniony boran cynku - 3% (PROC 11) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,19 mg/m³ (ART) 0,028 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,19 mg/m³ (ART) 0,235 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 21,42 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,056 

Łączone, ogólnoustrojowe,  0,083 



 

Boran cynku  

Utworzono przez: Chesar 3.7 ES do komunikacji 151

Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

długoterminowe 

4.3.13. Narażenie pracowników: Dyspersja powietrzna nawozów płynnych - na zewnątrz, 
ciągnik - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 11) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,044 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,044 mg/m³ (ART) 0,054 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 21,42 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,056 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,062 

4.3.14. Narażenie pracowników: Analizy chemiczne nawozów płynnych - uwodniony boran 
cynku - 3% (PROC 15) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,044 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,044 mg/m³ (ART) 0,054 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,068 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

4.3.15. Narażenie pracowników: Postępowanie z nawozem stałym na etapach wiążących się 
ze znacznym kontaktem - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku 3% (PROC 5) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,38 mg/m³ (ART) 0,056 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,38 mg/m³ (ART) 0,469 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 2,742 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,063 

4.3.16. Narażenie pracowników: Postępowanie z nawozem stałym na etapach wiążących się 
ze znacznym kontaktem - na zewnątrz - uwodniony boran cynku 3% (PROC 5) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,34 mg/m³ (ART) 0,05 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,34 mg/m³ (ART) 0,42 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 2,742 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,057 

4.3.17. Narażenie pracowników: Rozładunek i załadunek nawozu stałego w 
nieprzeznaczonych do tego pomieszczeniach, w tym pobieranie próbek i czyszczenie 
pozostałości nawozu z urządzeń - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 
8a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 
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Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

długoterminowe 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 2,742 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,07 

4.3.18. Narażenie pracowników: Rozładunek i załadunek nawozu stałego w 
nieprzeznaczonych do tego pomieszczeniach, w tym pobieranie próbek i czyszczenie 
pozostałości nawozu z urządzeń - na zewnątrz - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 8a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,32 mg/m³ (ART) 0,047 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,32 mg/m³ (ART) 0,395 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 2,742 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,054 

4.3.19. Narażenie pracowników: Rozładunek i załadunek nawozu stałego w przeznaczonych 
do tego pomieszczeniach, w tym pobieranie próbek i czyszczenie pozostałości nawozu z 
urządzeń - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 8b) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 2,742 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,07 

4.3.20. Narażenie pracowników: Rozładunek i załadunek nawozu stałego w przeznaczonych 
do tego pomieszczeniach, w tym pobieranie próbek i czyszczenie pozostałości nawozu z 
urządzeń - na zewnątrz - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 8b) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,096 mg/m³ (ART) 0,014 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,096 mg/m³ (ART) 0,119 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 2,742 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,021 

4.3.21. Narażenie pracowników: Pakowanie ciał stałych w przeznaczonej do tego linii 
napełniania, w tym ważenie - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 9) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,64 mg/m³ (ART) 0,094 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,64 mg/m³ (ART) 0,79 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 1,372 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,098 
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4.3.22. Narażenie pracowników: Pakowanie ciał stałych w przeznaczonej do tego linii 
napełniania, w tym ważenie - na zewnątrz - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 9) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,46 mg/m³ (ART) 0,068 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,46 mg/m³ (ART) 0,568 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 1,372 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,071 

4.3.23. Narażenie pracowników: Dyspersja powietrzna nawozów stałych - w 
pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 11) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,58 mg/m³ (ART) 0,085 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,58 mg/m³ (ART) 0,716 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 21,42 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,056 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,141 

4.3.24. Narażenie pracowników: Dyspersja powietrzna nawozów stałych - na zewnątrz - 
uwodniony boran cynku - 3% (PROC 11) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,37 mg/m³ (ART) 0,054 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,37 mg/m³ (ART) 0,457 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 21,42 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,056 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,11 

4.3.25. Narażenie pracowników: Dyspersja powietrzna nawozów stałych - na zewnątrz, 
ciągnik - uwodniony boran cynku - 3% (PROC 11) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,032 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,032 mg/m³ (ART) 0,04 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 21,42 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,056 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,06 

4.3.26. Narażenie pracowników: Analizy chemiczne nawozów stałych - uwodniony boran 
cynku - 3% (PROC 15) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,068 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,043 
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4.3.27. Narażenie pracowników: Postępowanie z nawozem płynnym na etapach wiążących 
się ze znacznym kontaktem - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 50% (PROC 5) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,5 mg/m³ (ART) 0,074 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,5 mg/m³ (ART) 0,617 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 13,71 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,036 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,109 

4.3.28. Narażenie pracowników: Postępowanie z nawozem płynnym na etapach wiążących 
się ze znacznym kontaktem - na zewnątrz - uwodniony boran cynku - 50% (PROC 5) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,49 mg/m³ (ART) 0,072 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,49 mg/m³ (ART) 0,605 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 13,71 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,036 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,108 

4.3.29. Narażenie pracowników: Rozładunek i załadunek nawozu płynnego w 
nieprzeznaczonych do tego pomieszczeniach, w tym pobieranie próbek i czyszczenie 
pozostałości nawozu z urządzeń - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 50% 
(PROC 8a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,33 mg/m³ (ART) 0,049 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,33 mg/m³ (ART) 0,407 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 13,71 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,036 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,084 

4.3.30. Narażenie pracowników: Rozładunek i załadunek nawozu płynnego w 
nieprzeznaczonych do tego pomieszczeniach, w tym pobieranie próbek i czyszczenie 
pozostałości nawozu z urządzeń - na zewnątrz - uwodniony boran cynku - 50% (PROC 8a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,075 mg/m³ (ART) 0,011 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,075 mg/m³ (ART) 0,093 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 13,71 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,036 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,047 

4.3.31. Narażenie pracowników: Rozładunek i załadunek nawozu płynnego w 
przeznaczonych do tego pomieszczeniach, w tym pobieranie próbek i czyszczenie pozostałości 
nawozu z urządzeń - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 50% (PROC 8b) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,22 mg/m³ (ART) 0,032 
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Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,22 mg/m³ (ART) 0,272 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 13,71 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,036 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,068 

4.3.32. Narażenie pracowników: Rozładunek i załadunek nawozu płynnego w 
przeznaczonych do tego pomieszczeniach, w tym pobieranie próbek i czyszczenie pozostałości 
nawozu z urządzeń - na zewnątrz - uwodniony boran cynku - 50% (PROC 8b) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

8,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 8,4E-3 mg/m³ (ART) 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 13,71 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,036 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,037 

4.3.33. Narażenie pracowników: Pakowanie cieczy w przeznaczonej do tego linii 
napełniania, w tym ważenie - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 50% (PROC 
9) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,6 mg/m³ (ART) 0,088 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,6 mg/m³ (ART) 0,741 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 6,86 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,018 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,106 

4.3.34. Narażenie pracowników: Pakowanie cieczy w przeznaczonej do tego linii 
napełniania, w tym ważenie - na zewnątrz - uwodniony boran cynku - 50% (PROC 9) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,36 mg/m³ (ART) 0,053 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,36 mg/m³ (ART) 0,444 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 6,86 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,018 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,071 

4.3.35. Narażenie pracowników: Dyspersja powietrzna nawozów płynnych - w 
pomieszczeniach - uwodniony boran cynku - 50% (PROC 11) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,31 mg/m³ (ART) 0,046 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,31 mg/m³ (ART) 0,383 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 107,1 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,278 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,323 
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4.3.36. Narażenie pracowników: Dyspersja powietrzna nawozów płynnych - na zewnątrz - 
uwodniony boran cynku - 50% (PROC 11) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,16 mg/m³ (ART) 0,024 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,16 mg/m³ (ART) 0,198 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 107,1 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,278 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,301 

4.3.37. Narażenie pracowników: Dyspersja powietrzna nawozów płynnych - na zewnątrz, 
ciągnik - uwodniony boran cynku - 50% (PROC 11) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,53 mg/m³ (ART) 0,078 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,53 mg/m³ (ART) 0,654 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 107,1 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,278 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,355 

4.3.38. Narażenie pracowników: Analizy chemiczne nawozów płynnych - uwodniony boran 
cynku - 50% (PROC 15) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,34 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,066 

4.4. Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające określić, czy 
pracują w granicach określonych w scenariuszu narażenia 
Wskazówki:  
Warunki stosowania w zakładach dalszych użytkowników mogą różnić się w pewien sposób od warunków 
opisanych w scenariuszu narażenia. Różnice między opisem warunków stosowania w scenariuszu narażenia a 
warunkami w danym zakładzie nie oznaczają, że zastosowanie nie jest objęte scenariuszem. Ryzyko może nadal 
podlegać odpowiedniej kontroli. Sposób, w jaki użytkownik określa, czy jego warunki są równoważne, czy 
gorsze, nazywa się „skalowaniem”. Instrukcje dotyczące skalowania podano poniżej.  

Zdrowie człowieka: Narażenie pracowników przez skórę ocenia się za pomocą TRA Workers 3.0, zgodnie z 
wdrożeniem w wersji 3.7 CHESAR. Narażenie pracowników przez drogi oddechowe ocenia się za pomocą ART 
w wersji 1.5. W ten sposób zróżnicowano bezwodny boran cynku i uwodniony boranu cynku. Jednak do tego 
zastosowania tylko uwodniony boran cynku jest określony jako istotny. 

Środowisko: Środowisko: emisje do środowiska są szacowane za pomocą wersji 2.1.2 EUSES, zgodnie z 
wdrożeniem w wersji 3.7. CHESAR. W przypadku modelowania środowiskowego za najgorszy przypadek 
przyjmuje się sytuację, w której boran cynku całkowicie rozpuszcza się w wodzie do jonów Zn i B 
odpowiadających za toksyczność. Chociaż bezwodny boran cynku zawiera 35,19% Zn i 17,45% B (w przypadku 
form uwodnionych stężenia te będą niższe), emisje do środowiska są szacowane przy założeniu równej ilości Zn 
i B. Uwolnienia oszacowano na podstawie Fertilizers Europe SpERC 8e.4.v3. 
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Narzędzie do skalowania:  
Do skalowania należy użyć wyżej wskazanych publicznie dostępnych narzędzi do modelowania. 
 
Instrukcje dotyczące skalowania:  
Skalowanie może być wykorzystane do sprawdzenia, czy warunki użytkownika są „równoważne” z warunkami 
określonymi w scenariuszu narażenia. Jeżeli warunki stosowania użytkownika różnią się nieznacznie od 
warunków wskazanych w odpowiednim scenariuszu narażenia, użytkownik powinien być w stanie wykazać, że 
w jego warunkach stosowania poziomy narażenia są równoważne poziomom w opisanych warunkach lub od nich 
niższe. Można to wykazać poprzez skompensowanie zmiany w jednym szczególnym warunku za pomocą zmiany 
na poziomie pozostałych warunków.  
 
Parametry podlegające skalowaniu:  
Poniżej podano podstawowe wyznaczniki mogące się różnić w rzeczywistej sytuacji stosowania, które należy 
wykorzystać do skalowania.  

- Pracownicy:  
TRA Workers 3.0: Czas trwania działania, procentowa zawartość substancji w mieszaninie/wyrobie, 
temperatura operacyjna, środki ochrony indywidualnej.  
 
ART v1.5: Czas trwania działania, procentowa zawartość substancji w mieszaninie/wyrobie, wentylacja 
ogólna, lokalna wentylacja wyciągowa, temperatura operacyjna, wielkość pracowni, odległość źródła od 
budynków, ilość produktu w ruchu i mieszanie proszków, szybkość przenoszenia, wysokość spadania, 
otwarta powierzchnia, rodzaj załadunku podczas przenoszenia, rodzaj zastosowania spadających 
produktów ciekłych, rodzaj stosowania ze spryskiwaniem, kierunek spryskiwania, metoda spryskiwania 
powierzchni płynem, dawka stosowania, poziom zanieczyszczenia, poziom mieszania w ruchu i 
mieszanie proszków, środki ochrony dróg oddechowych.  
Uwaga: ART przewiduje stężenia powietrza w osobistej strefie oddechowej pracownika poza środkami 
ochrony dróg oddechowych (RPE). Dlatego stosowanie RPE należy rozpatrywać oddzielnie.  
 
Uwaga dotycząca środków zarządzania ryzykiem (RMM): Skuteczność stanowi podstawową informację 
związaną ze środkami zarządzania ryzykiem. Użytkownik może mieć pewność, że jego środki zarządzania 
ryzykiem są objęte scenariuszem, jeśli ich skuteczność jest równa lub wyższa od wartości określonej w 
scenariuszu narażenia.  
 

- Środowisko:  
Czynniki uwalniania.  

 
Dalsze szczegóły dotyczące skalowania znajdują się w poradniku ECHA: Guidance for downstream users v2.1 
(październik 2014), a także w poradniku ECHA Practical Guide 13 (czerwiec 2012).  
 
Granice skalowania:  
Współczynniki charakterystyki ryzyka (RCR), których nie należy przekraczać, opisano w sekcji 4.3. 
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5. ES 5: Powszechne zastosowanie przez pracowników 
zawodowych; Różne produkty (PC 16, PC 17, PC 24); Inne 
(SU 0) 

5.1. Deskryptory zastosowania 
Nazwa ES: Profesjonalne zastosowanie środków poślizgowych zawierających boran cynku w pojazdach i 
maszynach (ATIEL-ATC Use Group B(p)) 
Kategoria produktu: Płyny termoprzewodzące (PC 16), Płyny hydrauliczne (PC 17), Środki poślizgowe, smary i 
produkty uwalniające substancje (PC 24) 
Sektor zastosowań: Inne (SU 0) 

Środowisko  

1: Powszechne stosowanie płynu funkcjonalnego (w pomieszczeniach/na zewnątrz) - 
Cynk 

ERC 9b, ERC 9a 

2: Powszechne stosowanie płynu funkcjonalnego (w pomieszczeniach/na zewnątrz) - Bor ERC 9b, ERC 9a 

Pracownik  

3: Stosowanie jako środek poślizgowy/smar w systemie zamkniętym - w pomieszczeniach 
- bezwodny boran cynku 

PROC 1 

4: Stosowanie jako środek poślizgowy/smar w systemie zamkniętym - na zewnątrz - 
bezwodny boran cynku 

PROC 1 

5: Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, w tym podczas opróżniania, 
uzupełniania - w pomieszczeniach - bezwodny boran cynku 

PROC 8a 

6: Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, w tym podczas opróżniania, 
uzupełniania - na zewnątrz - bezwodny boran cynku 

PROC 8a 

7: Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, w tym podczas opróżniania, 
uzupełniania - w pomieszczeniach - bezwodny boran cynku 

PROC 8b 

8: Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, w tym podczas opróżniania, 
uzupełniania - na zewnątrz - bezwodny boran cynku 

PROC 8b 

9: Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, w tym podczas opróżniania, 
uzupełniania - w pomieszczeniach - bezwodny boran cynku 

PROC 20 

10: Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, w tym podczas opróżniania, 
uzupełniania - na zewnątrz - bezwodny boran cynku 

PROC 20 

11: Przechowywanie materiałów - w pomieszczeniach - bezwodny boran cynku PROC 1 

12: Przechowywanie materiałów - na zewnątrz - bezwodny boran cynku PROC 1 

13: Przechowywanie materiałów - w pomieszczeniach - bezwodny boran cynku PROC 2 

14: Przechowywanie materiałów - na zewnątrz - bezwodny boran cynku PROC 2 

15: Stosowanie jako środek poślizgowy/smar w systemie zamkniętym - w pomieszczeniach 
- uwodniony boran cynku 

PROC 1 

16: Stosowanie jako środek poślizgowy/smar w systemie zamkniętym - na zewnątrz - 
uwodniony boran cynku 

PROC 1 

17: Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, w tym podczas opróżniania, 
uzupełniania - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku 

PROC 8a 

18: Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, w tym podczas opróżniania, 
uzupełniania - na zewnątrz - uwodniony boran cynku 

PROC 8a 

19: Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, w tym podczas opróżniania, 
uzupełniania - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku 

PROC 8b 

20: Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, w tym podczas opróżniania, 
uzupełniania - na zewnątrz - uwodniony boran cynku 

PROC 8b 

21: Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, w tym podczas opróżniania, PROC 20 
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uzupełniania - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku 

22: Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, w tym podczas opróżniania, 
uzupełniania - na zewnątrz - uwodniony boran cynku 

PROC 20 

23: Przechowywanie materiałów - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku PROC 1 

24: Przechowywanie materiałów - na zewnątrz - uwodniony boran cynku PROC 1 

25: Przechowywanie materiałów - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku PROC 2 

26: Przechowywanie materiałów - na zewnątrz - uwodniony boran cynku PROC 2 

5.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie 

5.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: Powszechne stosowanie płynu funkcjonalnego 
(w pomieszczeniach/na zewnątrz) - Cynk (ERC 9b, ERC 9a) 
Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków 

Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków. 

Inne warunki mające wpływ na narażenie środowiskowe 

Stosowanie w pomieszczeniach lub na zewnątrz 

5.2.2. Kontrola narażenia środowiskowego: Powszechne stosowanie płynu funkcjonalnego 
(w pomieszczeniach/na zewnątrz) - Bor (ERC 9b, ERC 9a) 
Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków 

Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków. 

Inne warunki mające wpływ na narażenie środowiskowe 

Stosowanie w pomieszczeniach lub na zewnątrz 

5.2.3. Kontrola narażenia pracowników: Stosowanie jako środek poślizgowy/smar w 
systemie zamkniętym - w pomieszczeniach - bezwodny boran cynku (PROC 1) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Stosowanie w pomieszczeniach 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 150°C 

5.2.4. Kontrola narażenia pracowników: Stosowanie jako środek poślizgowy/smar w 
systemie zamkniętym - na zewnątrz - bezwodny boran cynku (PROC 1) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 



 

Boran cynku  

Utworzono przez: Chesar 3.7 ES do komunikacji 160

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Stosowanie na zewnątrz 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 150°C 

5.2.5. Kontrola narażenia pracowników: Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, 
w tym podczas opróżniania, uzupełniania - w pomieszczeniach - bezwodny boran cynku 
(PROC 8a) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o średniej do wysokiej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <1000 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

5.2.6. Kontrola narażenia pracowników: Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, 
w tym podczas opróżniania, uzupełniania - na zewnątrz - bezwodny boran cynku (PROC 8a) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o średniej do wysokiej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 
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Obejmuje transfer cieczy <1000 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie na zewnątrz 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

5.2.7. Kontrola narażenia pracowników: Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, 
w tym podczas opróżniania, uzupełniania - w pomieszczeniach - bezwodny boran cynku 
(PROC 8b) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o średniej do wysokiej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

5.2.8. Kontrola narażenia pracowników: Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, 
w tym podczas opróżniania, uzupełniania - na zewnątrz - bezwodny boran cynku (PROC 8b) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 
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Obejmuje ciecze o średniej do wysokiej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie na zewnątrz 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

5.2.9. Kontrola narażenia pracowników: Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, 
w tym podczas opróżniania, uzupełniania - w pomieszczeniach - bezwodny boran cynku 
(PROC 20) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o średniej do wysokiej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <1000 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 
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5.2.10. Kontrola narażenia pracowników: Ogólne narażenie podczas prac 
konserwacyjnych, w tym podczas opróżniania, uzupełniania - na zewnątrz - bezwodny boran 
cynku (PROC 20) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o średniej do wysokiej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <1000 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie na zewnątrz 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

5.2.11. Kontrola narażenia pracowników: Przechowywanie materiałów - w 
pomieszczeniach - bezwodny boran cynku (PROC 1) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Stosowanie w pomieszczeniach 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

5.2.12. Kontrola narażenia pracowników: Przechowywanie materiałów - na zewnątrz - 
bezwodny boran cynku (PROC 1) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 
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Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Stosowanie na zewnątrz 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

5.2.13. Kontrola narażenia pracowników: Przechowywanie materiałów - w 
pomieszczeniach - bezwodny boran cynku (PROC 2) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o średniej do wysokiej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w układach zamkniętych; Transfer jest zamknięty, gdy zbiornik odbierający jest zadokowany lub 
uszczelniony względem zbiornika źródłowego.; Obudowa nie jest otwierana podczas czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni >3 m2 

5.2.14. Kontrola narażenia pracowników: Przechowywanie materiałów - na zewnątrz - 
bezwodny boran cynku (PROC 2) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 
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Obejmuje ciecze o średniej do wysokiej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w układach zamkniętych; Transfer jest zamknięty, gdy zbiornik odbierający jest zadokowany lub 
uszczelniony względem zbiornika źródłowego.; Obudowa nie jest otwierana podczas czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni >3 m2 

5.2.15. Kontrola narażenia pracowników: Stosowanie jako środek poślizgowy/smar w 
systemie zamkniętym - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku (PROC 1) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Stosowanie w pomieszczeniach 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 150°C 

5.2.16. Kontrola narażenia pracowników: Stosowanie jako środek poślizgowy/smar w 
systemie zamkniętym - na zewnątrz - uwodniony boran cynku (PROC 1) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 
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Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Stosowanie na zewnątrz 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 150°C 

5.2.17. Kontrola narażenia pracowników: Ogólne narażenie podczas prac 
konserwacyjnych, w tym podczas opróżniania, uzupełniania - w pomieszczeniach - 
uwodniony boran cynku (PROC 8a) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o średniej do wysokiej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <1000 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

5.2.18. Kontrola narażenia pracowników: Ogólne narażenie podczas prac 
konserwacyjnych, w tym podczas opróżniania, uzupełniania - na zewnątrz - uwodniony 
boran cynku (PROC 8a) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o średniej do wysokiej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <1000 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 
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Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie na zewnątrz 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

5.2.19. Kontrola narażenia pracowników: Ogólne narażenie podczas prac 
konserwacyjnych, w tym podczas opróżniania, uzupełniania - w pomieszczeniach - 
uwodniony boran cynku (PROC 8b) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o średniej do wysokiej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

5.2.20. Kontrola narażenia pracowników: Ogólne narażenie podczas prac 
konserwacyjnych, w tym podczas opróżniania, uzupełniania - na zewnątrz - uwodniony 
boran cynku (PROC 8b) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o średniej do wysokiej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 
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Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie na zewnątrz 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

5.2.21. Kontrola narażenia pracowników: Ogólne narażenie podczas prac 
konserwacyjnych, w tym podczas opróżniania, uzupełniania - w pomieszczeniach - 
uwodniony boran cynku (PROC 20) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o średniej do wysokiej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <1000 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

5.2.22. Kontrola narażenia pracowników: Ogólne narażenie podczas prac 
konserwacyjnych, w tym podczas opróżniania, uzupełniania - na zewnątrz - uwodniony 
boran cynku (PROC 20) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o średniej do wysokiej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <1000 l/min 
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Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie na zewnątrz 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

5.2.23. Kontrola narażenia pracowników: Przechowywanie materiałów - w 
pomieszczeniach - uwodniony boran cynku (PROC 1) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Stosowanie w pomieszczeniach 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

5.2.24. Kontrola narażenia pracowników: Przechowywanie materiałów - na zewnątrz - 
uwodniony boran cynku (PROC 1) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Stosowanie na zewnątrz 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 
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5.2.25. Kontrola narażenia pracowników: Przechowywanie materiałów - w 
pomieszczeniach - uwodniony boran cynku (PROC 2) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o średniej do wysokiej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w układach zamkniętych; Transfer jest zamknięty, gdy zbiornik odbierający jest zadokowany lub 
uszczelniony względem zbiornika źródłowego.; Obudowa nie jest otwierana podczas czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni >3 m2 

5.2.26. Kontrola narażenia pracowników: Przechowywanie materiałów - na zewnątrz - 
uwodniony boran cynku (PROC 2) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 25% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o średniej do wysokiej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w układach zamkniętych; Transfer jest zamknięty, gdy zbiornik odbierający jest zadokowany lub 
uszczelniony względem zbiornika źródłowego.; Obudowa nie jest otwierana podczas czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie na zewnątrz 
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Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni >3 m2 

5.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 

5.3.1. Uwolnienie do środowiska i narażenie: Powszechne stosowanie płynu 
funkcjonalnego (w pomieszczeniach/na zewnątrz) - Cynk (ERC 9b) 
Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Woda 1,37E-4 kg/dobę SPERC 

Powietrze 6,85E-4 kg/dobę SPERC 

Gleba 1,37E-4 kg/dobę SPERC 

  

Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

Wody słodkie 2,78E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,014 

Osady (słodkowodne) 30,53 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) 0,259 

Wody morskie 4,39E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Osady (morskie) 4,812 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) 0,085 

Oczyszczalnia ścieków 6,84E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Grunty rolne 0,282 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – wdychanie 
(skutki ogólnoustrojowe) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – droga 
pokarmowa 

9,28E-5 mg/kg m.c./dobę (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – drogi połączone  < 0,01 

5.3.2. Uwolnienie do środowiska i narażenie: Powszechne stosowanie płynu 
funkcjonalnego (w pomieszczeniach/na zewnątrz) - Bor (ERC 9b) 
Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Woda 1,37E-4 kg/dobę SPERC 

Powietrze 6,85E-4 kg/dobę SPERC 

Gleba 1,37E-4 kg/dobę SPERC 

  

Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

Wody słodkie 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Wody morskie 2,95E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Oczyszczalnia ścieków 6,85E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Grunty rolne 3,22E-3 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – wdychanie 
(skutki ogólnoustrojowe) 

4,16E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – droga 
pokarmowa 

1,21E-4 mg/kg m.c./dobę (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – drogi połączone  < 0,01 

5.3.3. Narażenie pracowników: Stosowanie jako środek poślizgowy/smar w systemie 
zamkniętym - w pomieszczeniach - bezwodny boran cynku (PROC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,024 
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Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

długoterminowe 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,087 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,02 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,025 

5.3.4. Narażenie pracowników: Stosowanie jako środek poślizgowy/smar w systemie 
zamkniętym - na zewnątrz - bezwodny boran cynku (PROC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,017 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,061 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,02 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,018 

5.3.5. Narażenie pracowników: Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, w tym 
podczas opróżniania, uzupełniania - w pomieszczeniach - bezwodny boran cynku (PROC 
8a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,232 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,409 

5.3.6. Narażenie pracowników: Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, w tym 
podczas opróżniania, uzupełniania - na zewnątrz - bezwodny boran cynku (PROC 8a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,53 mg/m³ (ART) 0,214 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,53 mg/m³ (ART) 0,768 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,232 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,445 

5.3.7. Narażenie pracowników: Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, w tym 
podczas opróżniania, uzupełniania - w pomieszczeniach - bezwodny boran cynku (PROC 
8b) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,15 mg/m³ (ART) 0,06 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,15 mg/m³ (ART) 0,217 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,232 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,292 
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5.3.8. Narażenie pracowników: Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, w tym 
podczas opróżniania, uzupełniania - na zewnątrz - bezwodny boran cynku (PROC 8b) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,18 mg/m³ (ART) 0,073 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,18 mg/m³ (ART) 0,261 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,232 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,304 

5.3.9. Narażenie pracowników: Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, w tym 
podczas opróżniania, uzupełniania - w pomieszczeniach - bezwodny boran cynku (PROC 
20) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 1,026 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,029 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,206 

5.3.10. Narażenie pracowników: Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, w tym 
podczas opróżniania, uzupełniania - na zewnątrz - bezwodny boran cynku (PROC 20) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,53 mg/m³ (ART) 0,214 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,53 mg/m³ (ART) 0,768 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 1,026 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,029 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,243 

5.3.11. Narażenie pracowników: Przechowywanie materiałów - w pomieszczeniach - 
bezwodny boran cynku (PROC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,024 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,087 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,02 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,025 

5.3.12. Narażenie pracowników: Przechowywanie materiałów - na zewnątrz - bezwodny 
boran cynku (PROC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,017 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,061 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,02 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe,  0,018 
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Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

długoterminowe 

5.3.13. Narażenie pracowników: Przechowywanie materiałów - w pomieszczeniach - 
bezwodny boran cynku (PROC 2) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

9,9E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 9,9E-3 mg/m³ (ART) 0,014 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,822 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,023 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,027 

5.3.14. Narażenie pracowników: Przechowywanie materiałów - na zewnątrz - bezwodny 
boran cynku (PROC 2) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

3,7E-4 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 3,7E-4 mg/m³ (ART) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,822 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,023 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,023 

5.3.15. Narażenie pracowników: Stosowanie jako środek poślizgowy/smar w systemie 
zamkniętym - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku (PROC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,02 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

5.3.16. Narażenie pracowników: Stosowanie jako środek poślizgowy/smar w systemie 
zamkniętym - na zewnątrz - uwodniony boran cynku (PROC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,052 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,02 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

5.3.17. Narażenie pracowników: Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, w tym 
podczas opróżniania, uzupełniania - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku (PROC 
8a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,44 mg/m³ (ART) 0,065 
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Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,021 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,086 

5.3.18. Narażenie pracowników: Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, w tym 
podczas opróżniania, uzupełniania - na zewnątrz - uwodniony boran cynku (PROC 8a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,53 mg/m³ (ART) 0,078 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,53 mg/m³ (ART) 0,654 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,021 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,099 

5.3.19. Narażenie pracowników: Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, w tym 
podczas opróżniania, uzupełniania - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku (PROC 
8b) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,15 mg/m³ (ART) 0,022 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,15 mg/m³ (ART) 0,185 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,021 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,043 

5.3.20. Narażenie pracowników: Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, w tym 
podczas opróżniania, uzupełniania - na zewnątrz - uwodniony boran cynku (PROC 8b) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,18 mg/m³ (ART) 0,026 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,18 mg/m³ (ART) 0,222 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,021 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,048 

5.3.21. Narażenie pracowników: Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, w tym 
podczas opróżniania, uzupełniania - w pomieszczeniach - uwodniony boran cynku (PROC 
20) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 1,026 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,067 

5.3.22. Narażenie pracowników: Ogólne narażenie podczas prac konserwacyjnych, w tym 
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podczas opróżniania, uzupełniania - na zewnątrz - uwodniony boran cynku (PROC 20) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,53 mg/m³ (ART) 0,078 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,53 mg/m³ (ART) 0,654 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 1,026 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,081 

5.3.23. Narażenie pracowników: Przechowywanie materiałów - w pomieszczeniach - 
uwodniony boran cynku (PROC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,02 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

5.3.24. Narażenie pracowników: Przechowywanie materiałów - na zewnątrz - uwodniony 
boran cynku (PROC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,052 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,02 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

5.3.25. Narażenie pracowników: Przechowywanie materiałów - w pomieszczeniach - 
uwodniony boran cynku (PROC 2) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

9,9E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 9,9E-3 mg/m³ (ART) 0,012 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,822 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

5.3.26. Narażenie pracowników: Przechowywanie materiałów - na zewnątrz - uwodniony 
boran cynku (PROC 2) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

3,7E-4 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 3,7E-4 mg/m³ (ART) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,822 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 
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5.4. Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające określić, czy 
pracują w granicach określonych w scenariuszu narażenia 
Wskazówki:  
Warunki stosowania w zakładach dalszych użytkowników mogą różnić się w pewien sposób od warunków 
opisanych w scenariuszu narażenia. Różnice między opisem warunków stosowania w scenariuszu narażenia a 
warunkami w danym zakładzie nie oznaczają, że zastosowanie nie jest objęte scenariuszem. Ryzyko może nadal 
podlegać odpowiedniej kontroli. Sposób, w jaki użytkownik określa, czy jego warunki są równoważne, czy 
gorsze, nazywa się „skalowaniem”. Instrukcje dotyczące skalowania podano poniżej.  

Zdrowie człowieka: Narażenie pracowników przez skórę ocenia się za pomocą TRA Workers 3.0, zgodnie z 
wdrożeniem w wersji 3.7 CHESAR. Narażenie pracowników przez drogi oddechowe w przypadku większości 
PROC ocenia się za pomocą ART w wersji 1.5. Tylko w przypadku niektórych PROC narażenie przez drogi 
oddechowe ocenia się za pomocą TRA Workers 3.0, zgodnie z wdrożeniem w CHESAR. W ten sposób 
zróżnicowano bezwodny boran cynku i uwodniony boranu cynku.Środowisko: Środowisko: emisje do środowiska 
są szacowane za pomocą wersji 2.1.2 EUSES, zgodnie z wdrożeniem w wersji 3.7. CHESAR. W przypadku 
modelowania środowiskowego za najgorszy przypadek przyjmuje się sytuację, w której boran cynku całkowicie 
rozpuszcza się w wodzie do jonów Zn i B odpowiadających za toksyczność. Chociaż bezwodny boran cynku 
zawiera 35,19% Zn i 17,45% B (w przypadku form uwodnionych stężenia te będą niższe), emisje do środowiska 
są szacowane przy założeniu równej ilości Zn i B. Uwolnienia oszacowano na podstawie SPERC ESVOC SpERC 
9.6b.v2. 
 
Narzędzie do skalowania: 
Do skalowania należy użyć wyżej wskazanych publicznie dostępnych narzędzi do modelowania. 
 
Instrukcje dotyczące skalowania:  
Skalowanie może być wykorzystane do sprawdzenia, czy warunki użytkownika są „równoważne” z warunkami 
określonymi w scenariuszu narażenia. Jeżeli warunki stosowania użytkownika różnią się nieznacznie od 
warunków wskazanych w odpowiednim scenariuszu narażenia, użytkownik powinien być w stanie wykazać, że 
w jego warunkach stosowania poziomy narażenia są równoważne poziomom w opisanych warunkach lub od nich 
niższe. Można to wykazać poprzez skompensowanie zmiany w jednym szczególnym warunku za pomocą zmiany 
na poziomie pozostałych warunków.  
 
Parametry podlegające skalowaniu:  
Poniżej podano podstawowe wyznaczniki mogące się różnić w rzeczywistej sytuacji stosowania, które należy 
wykorzystać do skalowania.  

- Pracownicy:  
TRA Workers 3.0: Czas trwania działania, procentowa zawartość substancji w mieszaninie/wyrobie, 
wentylacja ogólna, lokalna wentylacja wyciągowa, temperatura operacyjna, środki ochrony 
indywidualnej.  
 
ART v1.5: Czas trwania działania, procentowa zawartość substancji w mieszaninie/wyrobie, wentylacja 
ogólna, lokalna wentylacja wyciągowa, temperatura operacyjna, wielkość pracowni, szybkość 
przenoszenia, rodzaj załadunku podczas przenoszenia, rodzaj zastosowania spadających produktów 
ciekłych, otwarta powierzchnia, poziom zanieczyszczenia, odległość źródła od budynków, środki 
ochrony dróg oddechowych.  
Uwaga: ART przewiduje stężenia powietrza w osobistej strefie oddechowej pracownika poza środkami 
ochrony dróg oddechowych (RPE). Dlatego stosowanie RPE należy rozpatrywać oddzielnie.  
 
Uwaga dotycząca środków zarządzania ryzykiem (RMM): Skuteczność stanowi podstawową informację 
związaną ze środkami zarządzania ryzykiem. Użytkownik może mieć pewność, że jego środki zarządzania 
ryzykiem są objęte scenariuszem, jeśli ich skuteczność jest równa lub wyższa od wartości określonej w 
scenariuszu narażenia.  
 

- Środowisko:  
Czynniki uwalniania.  

 
Dalsze szczegóły dotyczące skalowania znajdują się w poradniku ECHA: Guidance for downstream users v2.1 
(październik 2014), a także w poradniku ECHA Practical Guide 13 (czerwiec 2012).  
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Granice skalowania:  
Współczynniki charakterystyki ryzyka (RCR), których nie należy przekraczać, opisano w sekcji 5.3. 
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6. ES 6: Powszechne zastosowanie przez pracowników 
zawodowych; Powłoki i farby, rozcieńczalniki, zmywacze do 
farb (PC 9a); Inne (SU 0) 

6.1. Deskryptory zastosowania 
Nazwa ES: Profesjonalne zastosowanie powłok zawierających boran cynku 
Kategoria produktu: Powłoki i farby, rozcieńczalniki, zmywacze do farb (PC 9a) 
Sektor zastosowań: Inne (SU 0) 

Środowisko  

1: Powszechne zastosowanie prowadzące do włączenia do/na powierzchnię wyrobu (w 
pomieszczeniach) - Cynk 

ERC 8c 

2: Powszechne zastosowanie prowadzące do włączenia do/na powierzchnię wyrobu (w 
pomieszczeniach) - Bor 

ERC 8c 

3: Powszechne zastosowanie prowadzące do włączenia do/na powierzchnię wyrobu (na 
zewnątrz) - Cynk 

ERC 8f 

4: Powszechne zastosowanie prowadzące do włączenia do/na powierzchnię wyrobu (na 
zewnątrz) - Bor 

ERC 8f 

Pracownik  

5: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamkniętym bez prawdopodobieństwa 
narażenia lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia - proszek - bezwodny 
boran cynku 

PROC 1 

6: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamkniętym bez prawdopodobieństwa 
narażenia lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia - formulacja w 
postaci ciekłej - bezwodny boran cynku 

PROC 1 

7: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych procesach ciągłych ze 
sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - proszek - bezwodny boran cynku 

PROC 2 

8: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych procesach ciągłych ze 
sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku 

PROC 2 

9: Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach 
wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych 
warunkach zabezpieczenia - proszek - bezwodny boran cynku 

PROC 3 

10: Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach 
wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych 
warunkach zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku 

PROC 3 

11: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach 
nie przeznaczonych do tego celu - proszek - bezwodny boran cynku 

PROC 8a 

12: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach 
nie przeznaczonych do tego celu - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku 

PROC 8a 

13: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach 
przeznaczonych do tego celu - proszek - bezwodny boran cynku 

PROC 8b 

14: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach 
przeznaczonych do tego celu - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku 

PROC 8b 

15: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego 
celu linia napełniania wraz z ważeniem) - proszek - bezwodny boran cynku 

PROC 9 

16: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego 
celu linia napełniania wraz z ważeniem) - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran 
cynku 

PROC 9 

17: Nakładanie pędzlem lub wałkiem - proszek - bezwodny boran cynku PROC 10 
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18: Nakładanie pędzlem lub wałkiem - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran 
cynku 

PROC 10 

19: Napylanie nieprzemysłowe - proszek - bezwodny boran cynku PROC 11 

20: Napylanie nieprzemysłowe - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku PROC 11 

21: Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i zalewanie - proszek - bezwodny boran cynku PROC 13 

22: Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i zalewanie - formulacja w postaci ciekłej - 
bezwodny boran cynku 

PROC 13 

23: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - proszek - bezwodny boran cynku PROC 15 

24: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny 
boran cynku 

PROC 15 

25: Czynności wykonywane ręcznie - bezwodny boran cynku PROC 19 

26: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamkniętym bez 
prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia 
- proszek - uwodniony boran cynku 

PROC 1 

27: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamkniętym bez 
prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia 
- formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku 

PROC 1 

28: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych procesach ciągłych ze 
sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - proszek - uwodniony boran cynku 

PROC 2 

29: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych procesach ciągłych ze 
sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku 

PROC 2 

30: Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach 
wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych 
warunkach zabezpieczenia - proszek - uwodniony boran cynku 

PROC 3 

31: Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach 
wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych 
warunkach zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku 

PROC 3 

32: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach 
nie przeznaczonych do tego celu - proszek - uwodniony boran cynku 

PROC 8a 

33: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach 
nie przeznaczonych do tego celu - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku 

PROC 8a 

34: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach 
przeznaczonych do tego celu - proszek - uwodniony boran cynku 

PROC 8b 

35: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach 
przeznaczonych do tego celu - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku 

PROC 8b 

36: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego 
celu linia napełniania wraz z ważeniem) - proszek - uwodniony boran cynku 

PROC 9 

37: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego 
celu linia napełniania wraz z ważeniem) - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran 
cynku 

PROC 9 

38: Nakładanie pędzlem lub wałkiem - proszek - uwodniony boran cynku PROC 10 

39: Nakładanie pędzlem lub wałkiem - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran 
cynku 

PROC 10 

40: Napylanie nieprzemysłowe - proszek - uwodniony boran cynku PROC 11 

41: Napylanie nieprzemysłowe - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku PROC 11 

42: Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i zalewanie - proszek - uwodniony boran 
cynku 

PROC 13 

43: Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i zalewanie - formulacja w postaci ciekłej - 
uwodniony boran cynku 

PROC 13 
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44: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - proszek - uwodniony boran cynku PROC 15 

45: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony 
boran cynku 

PROC 15 

46: Czynności wykonywane ręcznie - uwodniony boran cynku PROC 19 

Scenariusz(e) narażenia na kolejny okres użytkowania  

ES 10: Okres użytkowania (pracownik profesjonalny); Różne wyroby (AC 2, AC 4, AC 
7, AC 8, AC 11, AC 13) 

 

ES 11: Okres użytkowania (konsumenci); Różne wyroby (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, AC 
11, AC 13) 

 

6.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie 

6.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: Powszechne zastosowanie prowadzące do 
włączenia do/na powierzchnię wyrobu (w pomieszczeniach) - Cynk (ERC 8c) 
Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków 

Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków. 

Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów (w tym odpadów wyrobu) 

Wody ściekowe z czyszczenia urządzeń odprowadzane do standardowej miejskiej oczyszczalni ścieków. Odpady 
procesowe mogą zostać poddane recyklingowi lub spaleniu przez lokalne władze lub firmę zajmującą się 
usuwaniem odpadów 

Inne warunki mające wpływ na narażenie środowiskowe 

Stosowanie w pomieszczeniach 

6.2.2. Kontrola narażenia środowiskowego: Powszechne zastosowanie prowadzące do 
włączenia do/na powierzchnię wyrobu (w pomieszczeniach) - Bor (ERC 8c) 
Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków 

Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków. 

Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów (w tym odpadów wyrobu) 

Wody ściekowe z czyszczenia urządzeń odprowadzane do standardowej miejskiej oczyszczalni ścieków. Odpady 
procesowe mogą zostać poddane recyklingowi lub spaleniu przez lokalne władze lub firmę zajmującą się 
usuwaniem odpadów 

Inne warunki mające wpływ na narażenie środowiskowe 

Stosowanie w pomieszczeniach 

6.2.3. Kontrola narażenia środowiskowego: Powszechne zastosowanie prowadzące do 
włączenia do/na powierzchnię wyrobu (na zewnątrz) - Cynk (ERC 8f) 
Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków 

Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków. 

Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów (w tym odpadów wyrobu) 

Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami. 

6.2.4. Kontrola narażenia środowiskowego: Powszechne zastosowanie prowadzące do 
włączenia do/na powierzchnię wyrobu (na zewnątrz) - Bor (ERC 8f) 
Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków 

Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków. 

Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów (w tym odpadów wyrobu) 

Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami. 

6.2.5. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie 
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zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - proszek - bezwodny boran cynku (PROC 1) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

6.2.6. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie 
zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 1) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

6.2.7. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w 
zamkniętych procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy 
o równoważnych warunkach zabezpieczenia - proszek - bezwodny boran cynku (PROC 2) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 
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Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje ilości <1000 kg 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w układach zamkniętych; Transfer jest zamknięty, gdy zbiornik odbierający jest zadokowany lub 
uszczelniony względem zbiornika źródłowego.; Obudowa nie jest otwierana podczas czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje obsługę bez użycia sprężonego powietrza. 

6.2.8. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w 
zamkniętych procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy 
o równoważnych warunkach zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran 
cynku (PROC 2) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w układach zamkniętych; Transfer jest zamknięty, gdy zbiornik odbierający jest zadokowany lub 
uszczelniony względem zbiornika źródłowego.; Obudowa nie jest otwierana podczas czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 
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Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni >3 m2 

6.2.9. Kontrola narażenia pracowników: Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle 
chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym 
narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia - proszek - bezwodny 
boran cynku (PROC 3) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje ilości <1000 kg 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w układach zamkniętych; Transfer jest zamknięty, gdy zbiornik odbierający jest zadokowany lub 
uszczelniony względem zbiornika źródłowego.; Obudowa nie jest otwierana podczas czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje obsługę bez użycia sprężonego powietrza. 

6.2.10. Kontrola narażenia pracowników: Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle 
chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym 
narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia - formulacja w postaci 
ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 3) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w układach zamkniętych; Transfer jest zamknięty, gdy zbiornik odbierający jest zadokowany lub 
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uszczelniony względem zbiornika źródłowego.; Obudowa nie jest otwierana podczas czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni >3 m2 

6.2.11. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - proszek - 
bezwodny boran cynku (PROC 8a) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 4 godz./dzień 

Obejmuje transfer proszków <100 kg/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. wsypywanie proszku do wielkich worków przez mały otwór). 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 
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6.2.12. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - formulacja w 
postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 8a) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <1000 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

6.2.13. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - proszek - 
bezwodny boran cynku (PROC 8b) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 4 godz./dzień 

Obejmuje transfer proszków <1000 kg/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 
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Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

6.2.14. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - formulacja w 
postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 8b) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <1000 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje ładowanie w zanurzeniu. 
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6.2.15. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do 
małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - proszek 
- bezwodny boran cynku (PROC 9) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer proszków <10 kg/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. wsypywanie proszku do wielkich worków przez mały otwór). 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

6.2.16. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do 
małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - 
formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 9) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <10 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 
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Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

6.2.17. Kontrola narażenia pracowników: Nakładanie pędzlem lub wałkiem - proszek - 
bezwodny boran cynku (PROC 10) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 4 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Nosić aparat oddechowy, który zmniejsza zanieczyszczenia powietrza o współczynnik wynoszący co najmniej 
10 (APF ≥ 10). Dalsze specyfikacje przedstawiono w sekcji 8 karty charakterystyki 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

6.2.18. Kontrola narażenia pracowników: Nakładanie pędzlem lub wałkiem - formulacja w 
postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 10) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 
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Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

6.2.19. Kontrola narażenia pracowników: Napylanie nieprzemysłowe - proszek - bezwodny 
boran cynku (PROC 11) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 4 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Nosić aparat oddechowy, który zmniejsza zanieczyszczenia powietrza o współczynnik wynoszący co najmniej 
20 (APF ≥ 20). Dalsze specyfikacje przedstawiono w sekcji 8 karty charakterystyki 

Nosić rękawice odporne na substancje chemiczne (przebadane zgodnie z normą EN374) i zapewnić 
pracownikom szkolenie podstawowe. Jeżeli przewiduje się, że skażenie skóry obejmie inne części ciała, 
wówczas te części ciała należy również chronić nieprzepuszczalną odzieżą w sposób równoważny z 
zabezpieczeniami opisanym dla rąk. Dalsze specyfikacje przedstawiono w sekcji 8 karty charakterystyki. 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje natryskiwanie proszkowe. 

Zapewnić, aby kierunek nakładania był jedynie poziomy lub do dołu. 
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6.2.20. Kontrola narażenia pracowników: Napylanie nieprzemysłowe - formulacja w 
postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 11) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 4 godz./dzień 

Umiarkowana prędkość nakładania (0,3 - 3 l/minutę) 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Nosić aparat oddechowy, który zmniejsza zanieczyszczenia powietrza o współczynnik wynoszący co najmniej 
10 (APF ≥ 10). Dalsze specyfikacje przedstawiono w sekcji 8 karty charakterystyki 

Nosić rękawice odporne na substancje chemiczne (przebadane zgodnie z normą EN374) i zapewnić 
pracownikom szkolenie podstawowe. Jeżeli przewiduje się, że skażenie skóry obejmie inne części ciała, 
wówczas te części ciała należy również chronić nieprzepuszczalną odzieżą w sposób równoważny z 
zabezpieczeniami opisanym dla rąk. Dalsze specyfikacje przedstawiono w sekcji 8 karty charakterystyki. 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Spryskiwanie bez użycia sprężonego powietrza lub z niewielkim jego udziałem 

Zapewnić, aby kierunek nakładania był jedynie poziomy lub do dołu. 

6.2.21. Kontrola narażenia pracowników: Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i 
zalewanie - proszek - bezwodny boran cynku (PROC 13) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 4 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Nosić aparat oddechowy, który zmniejsza zanieczyszczenia powietrza o współczynnik wynoszący co najmniej 
10 (APF ≥ 10). Dalsze specyfikacje przedstawiono w sekcji 8 karty charakterystyki 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
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celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

6.2.22. Kontrola narażenia pracowników: Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i 
zalewanie - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 13) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni >3 m2 

6.2.23. Kontrola narażenia pracowników: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - 
proszek - bezwodny boran cynku (PROC 15) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki rozpuszczone w cieczy lub włączone do płynnej matrycy 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje ilości <100 g 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 
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Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje postępowanie z mieszaniem niskiego stopnia (np. mieszanie ręczne). 

6.2.24. Kontrola narażenia pracowników: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - 
formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 15) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni <0,3 m2 

6.2.25. Kontrola narażenia pracowników: Czynności wykonywane ręcznie - bezwodny 
boran cynku (PROC 19) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 26% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o średniej do wysokiej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 
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Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Nosić rękawice odporne na substancje chemiczne (przebadane zgodnie z normą EN374) i zapewnić 
pracownikom szkolenie podstawowe. Jeżeli przewiduje się, że skażenie skóry obejmie inne części ciała, 
wówczas te części ciała należy również chronić nieprzepuszczalną odzieżą w sposób równoważny z 
zabezpieczeniami opisanym dla rąk. Dalsze specyfikacje przedstawiono w sekcji 8 karty charakterystyki. 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

6.2.26. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie 
zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - proszek - uwodniony boran cynku (PROC 1) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

6.2.27. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie 
zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 1) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 
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Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

6.2.28. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w 
zamkniętych procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy 
o równoważnych warunkach zabezpieczenia - proszek - uwodniony boran cynku (PROC 2) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje ilości <1000 kg 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w układach zamkniętych; Transfer jest zamknięty, gdy zbiornik odbierający jest zadokowany lub 
uszczelniony względem zbiornika źródłowego.; Obudowa nie jest otwierana podczas czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje obsługę bez użycia sprężonego powietrza. 

6.2.29. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w 
zamkniętych procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy 
o równoważnych warunkach zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony 
boran cynku (PROC 2) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 
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Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w układach zamkniętych; Transfer jest zamknięty, gdy zbiornik odbierający jest zadokowany lub 
uszczelniony względem zbiornika źródłowego.; Obudowa nie jest otwierana podczas czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni >3 m2 

6.2.30. Kontrola narażenia pracowników: Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle 
chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym 
narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia - proszek - uwodniony 
boran cynku (PROC 3) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje ilości <1000 kg 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w układach zamkniętych; Transfer jest zamknięty, gdy zbiornik odbierający jest zadokowany lub 
uszczelniony względem zbiornika źródłowego.; Obudowa nie jest otwierana podczas czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje obsługę bez użycia sprężonego powietrza. 
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6.2.31. Kontrola narażenia pracowników: Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle 
chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym 
narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia - formulacja w postaci 
ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 3) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w układach zamkniętych; Transfer jest zamknięty, gdy zbiornik odbierający jest zadokowany lub 
uszczelniony względem zbiornika źródłowego.; Obudowa nie jest otwierana podczas czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni >3 m2 

6.2.32. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - proszek - 
uwodniony boran cynku (PROC 8a) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 4 godz./dzień 

Obejmuje transfer proszków <100 kg/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 
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Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. wsypywanie proszku do wielkich worków przez mały otwór). 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

6.2.33. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - formulacja w 
postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 8a) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <1000 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

6.2.34. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - proszek - 
uwodniony boran cynku (PROC 8b) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 4 godz./dzień 
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Obejmuje transfer proszków <1000 kg/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

6.2.35. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - formulacja w 
postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 8b) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <1000 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje ładowanie w zanurzeniu. 
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6.2.36. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do 
małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - proszek 
- uwodniony boran cynku (PROC 9) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer proszków <10 kg/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. wsypywanie proszku do wielkich worków przez mały otwór). 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

6.2.37. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do 
małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - 
formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 9) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <10 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
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celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

6.2.38. Kontrola narażenia pracowników: Nakładanie pędzlem lub wałkiem - proszek - 
uwodniony boran cynku (PROC 10) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 4 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Nosić aparat oddechowy, który zmniejsza zanieczyszczenia powietrza o współczynnik wynoszący co najmniej 
10 (APF ≥ 10). Dalsze specyfikacje przedstawiono w sekcji 8 karty charakterystyki 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

6.2.39. Kontrola narażenia pracowników: Nakładanie pędzlem lub wałkiem - formulacja w 
postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 10) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 
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6.2.40. Kontrola narażenia pracowników: Napylanie nieprzemysłowe - proszek - 
uwodniony boran cynku (PROC 11) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 4 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Zapewnić odpowiedni poziom ogólnej wentylacji (nie mniej niż od 3 do 5 wymian powietrza na godzinę). 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Nosić aparat oddechowy, który zmniejsza zanieczyszczenia powietrza o współczynnik wynoszący co najmniej 
20 (APF ≥ 20). Dalsze specyfikacje przedstawiono w sekcji 8 karty charakterystyki 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje natryskiwanie proszkowe. 

Zapewnić, aby kierunek nakładania był jedynie poziomy lub do dołu. 

6.2.41. Kontrola narażenia pracowników: Napylanie nieprzemysłowe - formulacja w 
postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 11) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 4 godz./dzień 

Umiarkowana prędkość nakładania (0,3 - 3 l/minutę) 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Nosić aparat oddechowy, który zmniejsza zanieczyszczenia powietrza o współczynnik wynoszący co najmniej 
10 (APF ≥ 10). Dalsze specyfikacje przedstawiono w sekcji 8 karty charakterystyki 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 
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Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Spryskiwanie bez użycia sprężonego powietrza lub z niewielkim jego udziałem 

Zapewnić, aby kierunek nakładania był jedynie poziomy lub do dołu. 

6.2.42. Kontrola narażenia pracowników: Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i 
zalewanie - proszek - uwodniony boran cynku (PROC 13) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 4 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Nosić aparat oddechowy, który zmniejsza zanieczyszczenia powietrza o współczynnik wynoszący co najmniej 
10 (APF ≥ 10). Dalsze specyfikacje przedstawiono w sekcji 8 karty charakterystyki 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

6.2.43. Kontrola narażenia pracowników: Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i 
zalewanie - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 13) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 
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Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni >3 m2 

6.2.44. Kontrola narażenia pracowników: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - 
proszek - uwodniony boran cynku (PROC 15) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje ilości <100 g 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje postępowanie z mieszaniem niskiego stopnia (np. mieszanie ręczne). 

6.2.45. Kontrola narażenia pracowników: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - 
formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 15) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 
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Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni <0,3 m2 

6.2.46. Kontrola narażenia pracowników: Czynności wykonywane ręcznie - uwodniony 
boran cynku (PROC 19) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 26% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o średniej do wysokiej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

6.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 

6.3.1. Uwolnienie do środowiska i narażenie: Powszechne zastosowanie prowadzące do 
włączenia do/na powierzchnię wyrobu (w pomieszczeniach) - Cynk (ERC 8c) 
Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Woda 0 kg/dobę SPERC 

Powietrze 0 kg/dobę SPERC 

Gleba 0 kg/dobę SPERC 

  

Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

Wody słodkie 2,76E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Osady (słodkowodne) 30,24 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) 0,257 

Wody morskie 4,36E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Osady (morskie) 4,783 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) 0,085 

Oczyszczalnia ścieków 0 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Grunty rolne 0,282 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – wdychanie 
(skutki ogólnoustrojowe) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – droga 
pokarmowa 

9,28E-5 mg/kg m.c./dobę (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – drogi połączone  < 0,01 
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 6.3.2. Uwolnienie do środowiska i narażenie: Powszechne zastosowanie prowadzące do 
włączenia do/na powierzchnię wyrobu (w pomieszczeniach) - Bor (ERC 8c) 
Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Woda 0 kg/dobę SPERC 

Powietrze 0 kg/dobę SPERC 

Gleba 0 kg/dobę SPERC 

  

Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

Wody słodkie 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Wody morskie 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Oczyszczalnia ścieków 0 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Grunty rolne 3,22E-3 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – wdychanie 
(skutki ogólnoustrojowe) 

4,14E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – droga 
pokarmowa 

1,2E-4 mg/kg m.c./dobę (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – drogi połączone  < 0,01 

6.3.3. Uwolnienie do środowiska i narażenie: Powszechne zastosowanie prowadzące do 
włączenia do/na powierzchnię wyrobu (na zewnątrz) - Cynk (ERC 8f) 
Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Woda 9,62E-3 kg/dobę ERC 

Powietrze 0,029 kg/dobę ERC 

Gleba 9,62E-4 kg/dobę ERC 

  

Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

Wody słodkie 4,58E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,022 

Osady (słodkowodne) 50,18 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) 0,426 

Wody morskie 6,18E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,01 

Osady (morskie) 6,777 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) 0,12 

Oczyszczalnia ścieków 4,81E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,048 

Grunty rolne 0,282 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – wdychanie 
(skutki ogólnoustrojowe) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – droga 
pokarmowa 

9,33E-5 mg/kg m.c./dobę (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – drogi połączone  < 0,01 

6.3.4. Uwolnienie do środowiska i narażenie: Powszechne zastosowanie prowadzące do 
włączenia do/na powierzchnię wyrobu (na zewnątrz) - Bor (ERC 8f) 
Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Woda 9,62E-3 kg/dobę ERC 

Powietrze 0,029 kg/dobę ERC 

Gleba 9,62E-4 kg/dobę ERC 
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Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

Wody słodkie 3,47E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Wody morskie 3,42E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Oczyszczalnia ścieków 4,81E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Grunty rolne 3,24E-3 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – wdychanie 
(skutki ogólnoustrojowe) 

5,48E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – droga 
pokarmowa 

1,35E-4 mg/kg m.c./dobę (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – drogi połączone  < 0,01 

6.3.5. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie 
zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - proszek - bezwodny boran cynku (PROC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,024 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,087 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,02 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,025 

6.3.6. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie 
zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,024 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,087 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,02 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,025 

6.3.7. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych 
procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o 
równoważnych warunkach zabezpieczenia - proszek - bezwodny boran cynku (PROC 2) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,822 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,023 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,14 

6.3.8. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych 
procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o 
równoważnych warunkach zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran 
cynku (PROC 2) 
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Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,013 mg/m³ (ART) 0,019 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,822 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,023 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,028 

6.3.9. Narażenie pracowników: Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle chemicznym w 
zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub 
procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia - proszek - bezwodny boran cynku 
(PROC 3) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,414 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,012 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,129 

6.3.10. Narażenie pracowników: Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle chemicznym w 
zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub 
procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - 
bezwodny boran cynku (PROC 3) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,013 mg/m³ (ART) 0,019 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,414 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,012 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,017 

6.3.11. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - proszek - 
bezwodny boran cynku (PROC 8a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,232 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,405 

6.3.12. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - formulacja w 
postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 8a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,4 mg/m³ (ART) 0,161 
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Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,4 mg/m³ (ART) 0,58 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,232 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,393 

6.3.13. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i 
rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - proszek - bezwodny boran 
cynku (PROC 8b) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,48 mg/m³ (ART) 0,194 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,48 mg/m³ (ART) 0,696 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,232 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,425 

6.3.14. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i 
rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - formulacja w postaci ciekłej 
- bezwodny boran cynku (PROC 8b) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,013 mg/m³ (ART) 0,019 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,232 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,237 

6.3.15. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych 
pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - proszek - 
bezwodny boran cynku (PROC 9) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,39 mg/m³ (ART) 0,157 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,39 mg/m³ (ART) 0,565 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 4,116 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,116 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,273 

6.3.16. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych 
pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - formulacja w 
postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 9) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,06 mg/m³ (ART) 0,024 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,06 mg/m³ (ART) 0,087 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 4,116 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,116 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,14 
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6.3.17. Narażenie pracowników: Nakładanie pędzlem lub wałkiem - proszek - bezwodny 
boran cynku (PROC 10) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,36 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,145 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,36 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,522 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 16,45 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,464 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,609 

6.3.18. Narażenie pracowników: Nakładanie pędzlem lub wałkiem - formulacja w postaci 
ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 10) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,33 mg/m³ (ART) 0,133 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,33 mg/m³ (ART) 0,478 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 16,45 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,464 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,597 

6.3.19. Narażenie pracowników: Napylanie nieprzemysłowe - proszek - bezwodny boran 
cynku (PROC 11) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,55 mg/m³ (ART) 0,222 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,55 mg/m³ (ART) 0,797 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 6,428 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,181 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,403 

6.3.20. Narażenie pracowników: Napylanie nieprzemysłowe - formulacja w postaci ciekłej 
- bezwodny boran cynku (PROC 11) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,2 mg/m³ (ART) 0,081 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,2 mg/m³ (ART) 0,29 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 6,428 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,181 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,262 
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6.3.21. Narażenie pracowników: Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i zalewanie - 
proszek - bezwodny boran cynku (PROC 13) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,18 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,073 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,18 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,261 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,232 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,304 

6.3.22. Narażenie pracowników: Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i zalewanie - 
formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 13) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

6,6E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 6,6E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,232 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,234 

6.3.23. Narażenie pracowników: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - proszek - 
bezwodny boran cynku (PROC 15) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,27 mg/m³ (ART) 0,109 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,27 mg/m³ (ART) 0,391 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,204 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,115 

6.3.24. Narażenie pracowników: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - formulacja w 
postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 15) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,066 mg/m³ (ART) 0,027 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,066 mg/m³ (ART) 0,096 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,204 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,032 

6.3.25. Narażenie pracowników: Czynności wykonywane ręcznie - bezwodny boran cynku 
(PROC 19) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,32 mg/m³ (ART) 0,129 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,32 mg/m³ (ART) 0,464 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 14,14 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,399 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,528 
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6.3.26. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie 
zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - proszek - uwodniony boran cynku (PROC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,02 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

6.3.27. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie 
zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,02 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

6.3.28. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych 
procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o 
równoważnych warunkach zabezpieczenia - proszek - uwodniony boran cynku (PROC 2) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,822 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,045 

6.3.29. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych 
procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o 
równoważnych warunkach zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran 
cynku (PROC 2) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,013 mg/m³ (ART) 0,016 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,822 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

6.3.30. Narażenie pracowników: Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle chemicznym w 
zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub 
procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia - proszek - uwodniony boran cynku 
(PROC 3) 
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Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,414 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,044 

6.3.31. Narażenie pracowników: Wytwarzanie lub formulacja w przemyśle chemicznym w 
zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub 
procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - 
uwodniony boran cynku (PROC 3) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,013 mg/m³ (ART) 0,016 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,414 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

6.3.32. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - proszek - 
uwodniony boran cynku (PROC 8a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,021 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,085 

6.3.33. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - formulacja w 
postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 8a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,4 mg/m³ (ART) 0,059 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,4 mg/m³ (ART) 0,494 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,021 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,08 

6.3.34. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i 
rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - proszek - uwodniony boran 
cynku (PROC 8b) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,48 mg/m³ (ART) 0,071 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,48 mg/m³ (ART) 0,593 
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Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,021 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,092 

6.3.35. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i 
rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - formulacja w postaci ciekłej 
- uwodniony boran cynku (PROC 8b) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,013 mg/m³ (ART) 0,016 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,021 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,023 

6.3.36. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych 
pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - proszek - 
uwodniony boran cynku (PROC 9) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,39 mg/m³ (ART) 0,057 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,39 mg/m³ (ART) 0,481 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 4,116 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,011 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,068 

6.3.37. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych 
pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - formulacja w 
postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 9) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,06 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,06 mg/m³ (ART) 0,074 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 4,116 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,011 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,019 

6.3.38. Narażenie pracowników: Nakładanie pędzlem lub wałkiem - proszek - uwodniony 
boran cynku (PROC 10) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,36 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,053 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,36 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,444 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 16,45 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,043 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,096 

6.3.39. Narażenie pracowników: Nakładanie pędzlem lub wałkiem - formulacja w postaci 
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ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 10) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,33 mg/m³ (ART) 0,049 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,33 mg/m³ (ART) 0,407 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 16,45 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,043 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,091 

6.3.40. Narażenie pracowników: Napylanie nieprzemysłowe - proszek - uwodniony boran 
cynku (PROC 11) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,55 mg/m³ (ART) 0,081 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,55 mg/m³ (ART) 0,679 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 64,28 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,167 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,247 

6.3.41. Narażenie pracowników: Napylanie nieprzemysłowe - formulacja w postaci ciekłej 
- uwodniony boran cynku (PROC 11) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,2 mg/m³ (ART) 0,029 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,2 mg/m³ (ART) 0,247 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 64,28 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,167 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,196 

6.3.42. Narażenie pracowników: Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i zalewanie - 
proszek - uwodniony boran cynku (PROC 13) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,18 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,026 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,18 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,222 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,021 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,048 
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6.3.43. Narażenie pracowników: Obróbka wyrobów poprzez zamaczanie i zalewanie - 
formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 13) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

6,6E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 6,6E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,021 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,022 

6.3.44. Narażenie pracowników: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - proszek - 
uwodniony boran cynku (PROC 15) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,27 mg/m³ (ART) 0,04 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,27 mg/m³ (ART) 0,333 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,204 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,04 

6.3.45. Narażenie pracowników: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - formulacja w 
postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 15) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,066 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,066 mg/m³ (ART) 0,081 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,204 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,01 

6.3.46. Narażenie pracowników: Czynności wykonywane ręcznie - uwodniony boran cynku 
(PROC 19) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,32 mg/m³ (ART) 0,047 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,32 mg/m³ (ART) 0,395 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 141,4 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,366 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,413 

6.4. Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające określić, czy 
pracują w granicach określonych w scenariuszu narażenia 
Wskazówki:  
Warunki stosowania w zakładach dalszych użytkowników mogą różnić się w pewien sposób od warunków 
opisanych w scenariuszu narażenia. Różnice między opisem warunków stosowania w scenariuszu narażenia a 
warunkami w danym zakładzie nie oznaczają, że zastosowanie nie jest objęte scenariuszem. Ryzyko może nadal 
podlegać odpowiedniej kontroli. Sposób, w jaki użytkownik określa, czy jego warunki są równoważne, czy 
gorsze, nazywa się „skalowaniem”. Instrukcje dotyczące skalowania podano poniżej.  

Zdrowie człowieka: Narażenie pracowników przez skórę ocenia się za pomocą TRA Workers 3.0, zgodnie z 
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wdrożeniem w wersji 3.7 CHESAR. Narażenie pracowników przez drogi oddechowe w przypadku większości 
PROC ocenia się za pomocą ART w wersji 1.5. Tylko w przypadku niektórych PROC narażenie przez drogi 
oddechowe ocenia się za pomocą TRA Workers 3.0, zgodnie z wdrożeniem w CHESAR. W ten sposób 
zróżnicowano bezwodny boran cynku i uwodniony boranu cynku. 

Środowisko: Środowisko: emisje do środowiska są szacowane za pomocą wersji 2.1.2 EUSES, zgodnie z 
wdrożeniem w wersji 3.7. CHESAR. W przypadku modelowania środowiskowego za najgorszy przypadek 
przyjmuje się sytuację, w której boran cynku całkowicie rozpuszcza się w wodzie do jonów Zn i B 
odpowiadających za toksyczność. Chociaż bezwodny boran cynku zawiera 35,19% Zn i 17,45% B (w przypadku 
form uwodnionych stężenia te będą niższe), emisje do środowiska są szacowane przy założeniu równej ilości Zn 
i B. Uwolnienia oszacowano na podstawie SPERC CEPE SPERC 8c.3a.v2 ERC 8c, podczas gdy w przypadku 
ERC 8f zastosowano domyślne współczynniki uwolnienia podane w poradniku ECHA Guidance R.16. 
 
Narzędzie do skalowania:  
Do skalowania należy użyć wyżej wskazanych publicznie dostępnych narzędzi do modelowania. 
 
Instrukcje dotyczące skalowania:  
Skalowanie może być wykorzystane do sprawdzenia, czy warunki użytkownika są „równoważne” z warunkami 
określonymi w scenariuszu narażenia. Jeżeli warunki stosowania użytkownika różnią się nieznacznie od 
warunków wskazanych w odpowiednim scenariuszu narażenia, użytkownik powinien być w stanie wykazać, że 
w jego warunkach stosowania poziomy narażenia są równoważne poziomom w opisanych warunkach lub od nich 
niższe. Można to wykazać poprzez skompensowanie zmiany w jednym szczególnym warunku za pomocą zmiany 
na poziomie pozostałych warunków.  
 
Parametry podlegające skalowaniu:  
Poniżej podano podstawowe wyznaczniki mogące się różnić w rzeczywistej sytuacji stosowania, które należy 
wykorzystać do skalowania.  

- Pracownicy:  
TRA Workers 3.0: Czas trwania działania, procentowa zawartość substancji w mieszaninie/wyrobie, 
wentylacja ogólna, lokalna wentylacja wyciągowa, temperatura operacyjna, środki ochrony 
indywidualnej.  
 
ART v1.5: Czas trwania działania, procentowa zawartość substancji w mieszaninie/wyrobie, wentylacja 
ogólna, lokalna wentylacja wyciągowa, temperatura operacyjna, wielkość pracowni, ilość produktu w 
ruchu i mieszanie proszków, szybkość przenoszenia, wysokość spadania, rodzaj załadunku podczas 
przenoszenia, rodzaj zastosowania spadających produktów ciekłych, otwarta powierzchnia, rodzaj 
zastosowania ze spryskiwaniem, kierunek spryskiwania, metoda spryskiwania powierzchni płynem, 
dawka stosowania, poziom zanieczyszczenia, poziom mieszania w ruchu i mieszanie proszków, środki 
ochrony dróg oddechowych.  
Uwaga: ART przewiduje stężenia powietrza w osobistej strefie oddechowej pracownika poza środkami 
ochrony dróg oddechowych (RPE). Dlatego stosowanie RPE należy rozpatrywać oddzielnie.  
 
Uwaga dotycząca środków zarządzania ryzykiem (RMM): Skuteczność stanowi podstawową informację 
związaną ze środkami zarządzania ryzykiem. Użytkownik może mieć pewność, że jego środki zarządzania 
ryzykiem są objęte scenariuszem, jeśli ich skuteczność jest równa lub wyższa od wartości określonej w 
scenariuszu narażenia.  
 

- Środowisko:  
Czynniki uwalniania.  

 
Dalsze szczegóły dotyczące skalowania znajdują się w poradniku ECHA: Guidance for downstream users v2.1 
(październik 2014), a także w poradniku ECHA Practical Guide 13 (czerwiec 2012).  
 
Granice skalowania:  
Współczynniki charakterystyki ryzyka (RCR), których nie należy przekraczać, opisano w sekcji 6.3. 
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7. ES 7: Powszechne zastosowanie przez pracowników 
zawodowych; Preparaty i związki polimerowe (PC 32); Inne 
(SU 0) 

7.1. Deskryptory zastosowania 
Nazwa ES: Profesjonalne zastosowanie boranu cynku w polimerach 
Kategoria produktu: Preparaty i związki polimerowe (PC 32) 
Sektor zastosowań: Inne (SU 0) 

Środowisko  

1: Powszechne zastosowanie prowadzące do włączenia do/na powierzchnię wyrobu (w 
pomieszczeniach) - Cynk 

ERC 8c 

2: Powszechne zastosowanie prowadzące do włączenia do/na powierzchnię wyrobu (w 
pomieszczeniach) - Bor 

ERC 8c 

3: Powszechne zastosowanie prowadzące do włączenia do/na powierzchnię wyrobu (na 
zewnątrz) - Cynk 

ERC 8f 

4: Powszechne zastosowanie prowadzące do włączenia do/na powierzchnię wyrobu (na 
zewnątrz) - Bor 

ERC 8f 

Pracownik  

5: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamkniętym bez prawdopodobieństwa 
narażenia lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia - proszek - bezwodny 
boran cynku 

PROC 1 

6: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamkniętym bez prawdopodobieństwa 
narażenia lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia - formulacja w 
postaci ciekłej - bezwodny boran cynku 

PROC 1 

7: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych procesach ciągłych ze 
sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - proszek - bezwodny boran cynku 

PROC 2 

8: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych procesach ciągłych ze 
sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku 

PROC 2 

9: Operacje kalandrowania - proszek - bezwodny boran cynku PROC 6 

10: Operacje kalandrowania - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku PROC 6 

11: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach 
nie przeznaczonych do tego celu - proszek - bezwodny boran cynku 

PROC 8a 

12: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach 
nie przeznaczonych do tego celu - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku 

PROC 8a 

13: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach 
przeznaczonych do tego celu - proszek - bezwodny boran cynku 

PROC 8b 

14: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach 
przeznaczonych do tego celu - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku 

PROC 8b 

15: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego 
celu linia napełniania wraz z ważeniem) - proszek - bezwodny boran cynku 

PROC 9 

16: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego 
celu linia napełniania wraz z ważeniem) - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran 
cynku 

PROC 9 

17: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - proszek - bezwodny boran cynku PROC 15 

18: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny 
boran cynku 

PROC 15 

19: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamkniętym bez PROC 1 
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prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia 
- proszek - uwodniony boran cynku 

20: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamkniętym bez 
prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach zabezpieczenia 
- formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku 

PROC 1 

21: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych procesach ciągłych ze 
sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - proszek - uwodniony boran cynku 

PROC 2 

22: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych procesach ciągłych ze 
sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku 

PROC 2 

23: Operacje kalandrowania - proszek - uwodniony boran cynku PROC 6 

24: Operacje kalandrowania - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku PROC 6 

25: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach 
nie przeznaczonych do tego celu - proszek - uwodniony boran cynku 

PROC 8a 

26: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach 
nie przeznaczonych do tego celu - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku 

PROC 8a 

27: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach 
przeznaczonych do tego celu - proszek - uwodniony boran cynku 

PROC 8b 

28: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach 
przeznaczonych do tego celu - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku 

PROC 8b 

29: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego 
celu linia napełniania wraz z ważeniem) - proszek - uwodniony boran cynku 

PROC 9 

30: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych pojemników (przeznaczona do tego 
celu linia napełniania wraz z ważeniem) - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran 
cynku 

PROC 9 

31: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - proszek - uwodniony boran cynku PROC 15 

32: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony 
boran cynku 

PROC 15 

Scenariusz(e) narażenia na kolejny okres użytkowania  

ES 10: Okres użytkowania (pracownik profesjonalny); Różne wyroby (AC 2, AC 4, AC 
7, AC 8, AC 11, AC 13) 

 

ES 11: Okres użytkowania (konsumenci); Różne wyroby (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, AC 
11, AC 13) 

 

7.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie 

7.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: Powszechne zastosowanie prowadzące do 
włączenia do/na powierzchnię wyrobu (w pomieszczeniach) - Cynk (ERC 8c) 
Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków 

Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków. 

Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów (w tym odpadów wyrobu) 

Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami. 

7.2.2. Kontrola narażenia środowiskowego: Powszechne zastosowanie prowadzące do 
włączenia do/na powierzchnię wyrobu (w pomieszczeniach) - Bor (ERC 8c) 
Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków 

Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków. 

Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów (w tym odpadów wyrobu) 

Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami. 
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7.2.3. Kontrola narażenia środowiskowego: Powszechne zastosowanie prowadzące do 
włączenia do/na powierzchnię wyrobu (na zewnątrz) - Cynk (ERC 8f) 
Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków 

Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków. 

Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów (w tym odpadów wyrobu) 

Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami. 

7.2.4. Kontrola narażenia środowiskowego: Powszechne zastosowanie prowadzące do 
włączenia do/na powierzchnię wyrobu (na zewnątrz) - Bor (ERC 8f) 
Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków 

Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków. 

Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów (w tym odpadów wyrobu) 

Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami. 

7.2.5. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie 
zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - proszek - bezwodny boran cynku (PROC 1) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

7.2.6. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie 
zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 1) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 
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Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

7.2.7. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w 
zamkniętych procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy 
o równoważnych warunkach zabezpieczenia - proszek - bezwodny boran cynku (PROC 2) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje ilości <1000 kg 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w układach zamkniętych; Transfer jest zamknięty, gdy zbiornik odbierający jest zadokowany lub 
uszczelniony względem zbiornika źródłowego.; Obudowa nie jest otwierana podczas czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje obsługę bez użycia sprężonego powietrza. 

7.2.8. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w 
zamkniętych procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy 
o równoważnych warunkach zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran 
cynku (PROC 2) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 



 

Boran cynku  

Utworzono przez: Chesar 3.7 ES do komunikacji 222

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w układach zamkniętych; Transfer jest zamknięty, gdy zbiornik odbierający jest zadokowany lub 
uszczelniony względem zbiornika źródłowego.; Obudowa nie jest otwierana podczas czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni >3 m2 

7.2.9. Kontrola narażenia pracowników: Operacje kalandrowania - proszek - bezwodny 
boran cynku (PROC 6) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje prasowanie proszków <10 kg/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 150°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. ograniczone przesiewanie z wielkich worków tylko przez mały otwór). 
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7.2.10. Kontrola narażenia pracowników: Operacje kalandrowania - formulacja w postaci 
ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 6) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 150°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

7.2.11. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - proszek - 
bezwodny boran cynku (PROC 8a) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 4 godz./dzień 

Obejmuje transfer proszków <100 kg/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 



 

Boran cynku  

Utworzono przez: Chesar 3.7 ES do komunikacji 224

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. wsypywanie proszku do wielkich worków przez mały otwór). 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

7.2.12. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - formulacja w 
postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 8a) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <1000 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

7.2.13. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - proszek - 
bezwodny boran cynku (PROC 8b) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 4 godz./dzień 

Obejmuje transfer proszków <1000 kg/min 
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Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

7.2.14. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - formulacja w 
postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 8b) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <1000 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje ładowanie w zanurzeniu. 
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7.2.15. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do 
małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - proszek 
- bezwodny boran cynku (PROC 9) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer proszków <10 kg/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. wsypywanie proszku do wielkich worków przez mały otwór). 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

7.2.16. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do 
małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - 
formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 9) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <10 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 
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Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

7.2.17. Kontrola narażenia pracowników: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - 
proszek - bezwodny boran cynku (PROC 15) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki rozpuszczone w cieczy lub włączone do płynnej matrycy 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje ilości <100 g 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje postępowanie z mieszaniem niskiego stopnia (np. mieszanie ręczne). 

7.2.18. Kontrola narażenia pracowników: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - 
formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 15) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 
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Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni <0,3 m2 

7.2.19. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie 
zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - proszek - uwodniony boran cynku (PROC 1) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

7.2.20. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie 
zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 1) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 
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Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

7.2.21. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w 
zamkniętych procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy 
o równoważnych warunkach zabezpieczenia - proszek - uwodniony boran cynku (PROC 2) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje ilości <1000 kg 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w układach zamkniętych; Transfer jest zamknięty, gdy zbiornik odbierający jest zadokowany lub 
uszczelniony względem zbiornika źródłowego.; Obudowa nie jest otwierana podczas czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje obsługę bez użycia sprężonego powietrza. 

7.2.22. Kontrola narażenia pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w 
zamkniętych procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy 
o równoważnych warunkach zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony 
boran cynku (PROC 2) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 



 

Boran cynku  

Utworzono przez: Chesar 3.7 ES do komunikacji 230

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Zastosowanie w układach zamkniętych; Transfer jest zamknięty, gdy zbiornik odbierający jest zadokowany lub 
uszczelniony względem zbiornika źródłowego.; Obudowa nie jest otwierana podczas czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni >3 m2 

7.2.23. Kontrola narażenia pracowników: Operacje kalandrowania - proszek - uwodniony 
boran cynku (PROC 6) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje prasowanie proszków <10 kg/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 150°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. ograniczone przesiewanie z wielkich worków tylko przez mały otwór). 
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7.2.24. Kontrola narażenia pracowników: Operacje kalandrowania - formulacja w postaci 
ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 6) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 150°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

7.2.25. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - proszek - 
uwodniony boran cynku (PROC 8a) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 4 godz./dzień 

Obejmuje transfer proszków <100 kg/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 
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Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. wsypywanie proszku do wielkich worków przez mały otwór). 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

7.2.26. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - formulacja w 
postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 8a) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <1000 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

7.2.27. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - proszek - 
uwodniony boran cynku (PROC 8b) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 4 godz./dzień 

Obejmuje transfer proszków <1000 kg/min 
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Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

7.2.28. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek i rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - formulacja w 
postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 8b) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <1000 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Proces zamknięty z luźnym wiekiem lub pokrywą, nie hermetyczny.; Obudowa nie jest otwierana podczas 
czynności. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby odległość między źródłem emisji a pracownikiem wynosiła co najmniej 1 m. 

Obejmuje ładowanie w zanurzeniu. 
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7.2.29. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do 
małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - proszek 
- uwodniony boran cynku (PROC 9) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer proszków <10 kg/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Zapewnić, aby podczas pracy z produktem ograniczano kontakt między produktem a otaczającym powietrzem 
(np. wsypywanie proszku do wielkich worków przez mały otwór). 

Obejmuje wysokość podczas transferu wynoszącą <0,5 m. 

7.2.30. Kontrola narażenia pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do 
małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - 
formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 9) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje transfer cieczy <10 l/min 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 
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Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje ładowanie powodujące rozpryskiwanie. 

7.2.31. Kontrola narażenia pracowników: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - 
proszek - uwodniony boran cynku (PROC 15) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciało stałe; wysoka pylistość: Postępowanie z produktem w jego suchej postaci powoduje powstanie chmury 
pyłu, która jest wyraźnie widoczna przez pewien czas. Na przykład talk w proszku. 

Proszki, granulki lub materiały peletyzowane 

Obejmuje użycie materiałów drobnopyłowych. 

Obejmuje suchy produkt z zawartością wody <5%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje ilości <100 g 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje postępowanie z mieszaniem niskiego stopnia (np. mieszanie ręczne). 

7.2.32. Kontrola narażenia pracowników: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - 
formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 15) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Ciecz 

Obejmuje ciecze o niskiej i średniej lepkości. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 
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Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Skuteczne metody utrzymywania porządku (np. codzienne czyszczenie przy użyciu odpowiednich metod, 
zapobiegawcza konserwacja maszyn, stosowanie odzieży ochronnej, która chroni przed rozlaniem i zmniejsza 
aerozol osobisty) na terenie. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Obejmuje pomieszczenie o objętości wynoszącej ≥ 100 m3 

Obejmuje otwarte wanny lub zbiorniki o powierzchni <0,3 m2 

7.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 

7.3.1. Uwolnienie do środowiska i narażenie: Powszechne zastosowanie prowadzące do 
włączenia do/na powierzchnię wyrobu (w pomieszczeniach) - Cynk (ERC 8c) 
Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Woda 9,62E-3 kg/dobę Szacowany współczynnik 
uwalniania 

Powietrze 0,029 kg/dobę ERC 

Gleba 0 kg/dobę ERC 

  

Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

Wody słodkie 4,58E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,022 

Osady (słodkowodne) 50,18 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) 0,426 

Wody morskie 6,18E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,01 

Osady (morskie) 6,777 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) 0,12 

Oczyszczalnia ścieków 4,81E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,048 

Grunty rolne 0,282 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – wdychanie 
(skutki ogólnoustrojowe) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – droga 
pokarmowa 

9,33E-5 mg/kg m.c./dobę (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – drogi połączone  < 0,01 

7.3.2. Uwolnienie do środowiska i narażenie: Powszechne zastosowanie prowadzące do 
włączenia do/na powierzchnię wyrobu (w pomieszczeniach) - Bor (ERC 8c) 
Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Woda 9,62E-3 kg/dobę Szacowany współczynnik 
uwalniania 

Powietrze 0,029 kg/dobę ERC 

Gleba 0 kg/dobę ERC 

  

Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

Wody słodkie 3,47E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 
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Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

Wody morskie 3,42E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Oczyszczalnia ścieków 4,81E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Grunty rolne 3,24E-3 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – wdychanie 
(skutki ogólnoustrojowe) 

5,48E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – droga 
pokarmowa 

1,35E-4 mg/kg m.c./dobę (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – drogi połączone  < 0,01 

7.3.3. Uwolnienie do środowiska i narażenie: Powszechne zastosowanie prowadzące do 
włączenia do/na powierzchnię wyrobu (na zewnątrz) - Cynk (ERC 8f) 
Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Woda 9,62E-3 kg/dobę ERC 

Powietrze 0,029 kg/dobę ERC 

Gleba 9,62E-4 kg/dobę ERC 

  

Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

Wody słodkie 4,58E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,022 

Osady (słodkowodne) 50,18 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) 0,426 

Wody morskie 6,18E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,01 

Osady (morskie) 6,777 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) 0,12 

Oczyszczalnia ścieków 4,81E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,048 

Grunty rolne 0,282 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – wdychanie 
(skutki ogólnoustrojowe) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – droga 
pokarmowa 

9,33E-5 mg/kg m.c./dobę (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – drogi połączone  < 0,01 

7.3.4. Uwolnienie do środowiska i narażenie: Powszechne zastosowanie prowadzące do 
włączenia do/na powierzchnię wyrobu (na zewnątrz) - Bor (ERC 8f) 
Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Woda 9,62E-3 kg/dobę ERC 

Powietrze 0,029 kg/dobę ERC 

Gleba 9,62E-4 kg/dobę ERC 

  

Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

Wody słodkie 3,47E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Wody morskie 3,42E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Oczyszczalnia ścieków 4,81E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Grunty rolne 3,24E-3 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – wdychanie 
(skutki ogólnoustrojowe) 

5,48E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – droga 
pokarmowa 

1,35E-4 mg/kg m.c./dobę (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – drogi połączone  < 0,01 
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7.3.5. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie 
zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - proszek - bezwodny boran cynku (PROC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,024 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,087 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,02 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,025 

7.3.6. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie 
zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,024 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,087 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,02 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,025 

7.3.7. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych 
procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o 
równoważnych warunkach zabezpieczenia - proszek - bezwodny boran cynku (PROC 2) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,822 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,023 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,14 

7.3.8. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych 
procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o 
równoważnych warunkach zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - bezwodny boran 
cynku (PROC 2) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,013 mg/m³ (ART) 0,019 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,822 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,023 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,028 

7.3.9. Narażenie pracowników: Operacje kalandrowania - proszek - bezwodny boran cynku 
(PROC 6) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 
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Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

długoterminowe 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 16,45 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,464 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,581 

7.3.10. Narażenie pracowników: Operacje kalandrowania - formulacja w postaci ciekłej - 
bezwodny boran cynku (PROC 6) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 16,45 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,464 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,641 

7.3.11. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - proszek - 
bezwodny boran cynku (PROC 8a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,232 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,405 

7.3.12. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - formulacja w 
postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 8a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,4 mg/m³ (ART) 0,161 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,4 mg/m³ (ART) 0,58 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,232 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,393 

7.3.13. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i 
rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - proszek - bezwodny boran 
cynku (PROC 8b) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,48 mg/m³ (ART) 0,194 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,48 mg/m³ (ART) 0,696 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,232 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,425 
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7.3.14. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i 
rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - formulacja w postaci ciekłej 
- bezwodny boran cynku (PROC 8b) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,013 mg/m³ (ART) 0,019 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,232 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,237 

7.3.15. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych 
pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - proszek - 
bezwodny boran cynku (PROC 9) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,39 mg/m³ (ART) 0,157 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,39 mg/m³ (ART) 0,565 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 4,116 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,116 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,273 

7.3.16. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych 
pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - formulacja w 
postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 9) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,06 mg/m³ (ART) 0,024 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,06 mg/m³ (ART) 0,087 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 4,116 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,116 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,14 

7.3.17. Narażenie pracowników: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - proszek - 
bezwodny boran cynku (PROC 15) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,27 mg/m³ (ART) 0,109 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,27 mg/m³ (ART) 0,391 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,204 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,115 

7.3.18. Narażenie pracowników: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - formulacja w 
postaci ciekłej - bezwodny boran cynku (PROC 15) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,066 mg/m³ (ART) 0,027 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,066 mg/m³ (ART) 0,096 



 

Boran cynku  

Utworzono przez: Chesar 3.7 ES do komunikacji 241

Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,204 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,032 

7.3.19. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie 
zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - proszek - uwodniony boran cynku (PROC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,02 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

7.3.20. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie 
zamkniętym bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach 
zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,02 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

7.3.21. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych 
procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o 
równoważnych warunkach zabezpieczenia - proszek - uwodniony boran cynku (PROC 2) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,822 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,045 

7.3.22. Narażenie pracowników: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętych 
procesach ciągłych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem lub procesy o 
równoważnych warunkach zabezpieczenia - formulacja w postaci ciekłej - uwodniony boran 
cynku (PROC 2) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,013 mg/m³ (ART) 0,016 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,822 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 
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7.3.23. Narażenie pracowników: Operacje kalandrowania - proszek - uwodniony boran 
cynku (PROC 6) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 16,45 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,043 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,085 

7.3.24. Narażenie pracowników: Operacje kalandrowania - formulacja w postaci ciekłej - 
uwodniony boran cynku (PROC 6) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 16,45 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,043 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,107 

7.3.25. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - proszek - 
uwodniony boran cynku (PROC 8a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,021 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,085 

7.3.26. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin 
(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu - formulacja w 
postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 8a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,4 mg/m³ (ART) 0,059 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,4 mg/m³ (ART) 0,494 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,021 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,08 

7.3.27. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i 
rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - proszek - uwodniony boran 
cynku (PROC 8b) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,48 mg/m³ (ART) 0,071 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,48 mg/m³ (ART) 0,593 
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Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,021 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,092 

7.3.28. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin (załadunek i 
rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu - formulacja w postaci ciekłej 
- uwodniony boran cynku (PROC 8b) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,013 mg/m³ (ART) 0,016 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 8,226 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,021 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,023 

7.3.29. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych 
pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - proszek - 
uwodniony boran cynku (PROC 9) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,39 mg/m³ (ART) 0,057 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,39 mg/m³ (ART) 0,481 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 4,116 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,011 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,068 

7.3.30. Narażenie pracowników: Przenoszenie substancji lub mieszanin do małych 
pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz z ważeniem) - formulacja w 
postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 9) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,06 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,06 mg/m³ (ART) 0,074 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 4,116 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,011 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,019 

7.3.31. Narażenie pracowników: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - proszek - 
uwodniony boran cynku (PROC 15) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,27 mg/m³ (ART) 0,04 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,27 mg/m³ (ART) 0,333 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,204 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,04 
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7.3.32. Narażenie pracowników: Stosowanie, jako odczynniki laboratoryjne - formulacja w 
postaci ciekłej - uwodniony boran cynku (PROC 15) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,066 mg/m³ (ART) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0,066 mg/m³ (ART) 0,081 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,204 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,01 

7.4. Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające określić, czy 
pracują w granicach określonych w scenariuszu narażenia 
Wskazówki:  
Warunki stosowania w zakładach dalszych użytkowników mogą różnić się w pewien sposób od warunków 
opisanych w scenariuszu narażenia. Różnice między opisem warunków stosowania w scenariuszu narażenia a 
warunkami w danym zakładzie nie oznaczają, że zastosowanie nie jest objęte scenariuszem. Ryzyko może nadal 
podlegać odpowiedniej kontroli. Sposób, w jaki użytkownik określa, czy jego warunki są równoważne, czy 
gorsze, nazywa się „skalowaniem”. Instrukcje dotyczące skalowania podano poniżej.  

Zdrowie człowieka: Narażenie pracowników przez skórę ocenia się za pomocą TRA Workers 3.0, zgodnie z 
wdrożeniem w wersji 3.7 CHESAR. Narażenie pracowników przez drogi oddechowe w przypadku większości 
PROC ocenia się za pomocą ART w wersji 1.5. Tylko w przypadku niektórych PROC narażenie przez drogi 
oddechowe ocenia się za pomocą TRA Workers 3.0, zgodnie z wdrożeniem w CHESAR. W ten sposób 
zróżnicowano bezwodny boran cynku i uwodniony boranu cynku. 

Środowisko: Środowisko: emisje do środowiska są szacowane za pomocą wersji 2.1.2 EUSES, zgodnie z 
wdrożeniem w wersji 3.7. CHESAR. W przypadku modelowania środowiskowego za najgorszy przypadek 
przyjmuje się sytuację, w której boran cynku całkowicie rozpuszcza się w wodzie do jonów Zn i B 
odpowiadających za toksyczność. Chociaż bezwodny boran cynku zawiera 35,19% Zn i 17,45% B (w przypadku 
form uwodnionych stężenia te będą niższe), emisje do środowiska są szacowane przy założeniu równej ilości Zn 
i B. Uwolnienia do powietrza i gleby oszacowano na podstawie domyślnych współczynników uwalniania dla 
ERC 8c. Współczynnik uwalniania dla uwolnienia do wody jest dostosowany do 5% na podstawie poradnika 
ECHA Guidance R.16, ponieważ substancja nie jest rozpuszczona/rozproszona w nadmiarze wody. W przypadku 
ERC 8f zastosowano domyślne współczynniki uwalniania podane w poradniku ECHA Guidance R.16. 
 
Narzędzie do skalowania:  
Do skalowania należy użyć wyżej wskazanych publicznie dostępnych narzędzi do modelowania. 
 
Instrukcje dotyczące skalowania:  
Skalowanie może być wykorzystane do sprawdzenia, czy warunki użytkownika są „równoważne” z warunkami 
określonymi w scenariuszu narażenia. Jeżeli warunki stosowania użytkownika różnią się nieznacznie od 
warunków wskazanych w odpowiednim scenariuszu narażenia, użytkownik powinien być w stanie wykazać, że 
w jego warunkach stosowania poziomy narażenia są równoważne poziomom w opisanych warunkach lub od nich 
niższe. Można to wykazać poprzez skompensowanie zmiany w jednym szczególnym warunku za pomocą zmiany 
na poziomie pozostałych warunków.  
 
Parametry podlegające skalowaniu: 
Poniżej podano podstawowe wyznaczniki mogące się różnić w rzeczywistej sytuacji stosowania, które należy 
wykorzystać do skalowania.  

- Pracownicy:  
TRA Workers 3.0: Czas trwania działania, procentowa zawartość substancji w mieszaninie/wyrobie, 
wentylacja ogólna, lokalna wentylacja wyciągowa, temperatura operacyjna, środki ochrony 
indywidualnej.  
 
ART v1.5: Czas trwania działania, procentowa zawartość substancji w mieszaninie/wyrobie, wentylacja 
ogólna, lokalna wentylacja wyciągowa, temperatura operacyjna, wielkość pracowni, szybkość 
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przenoszenia, rodzaj załadunku podczas przenoszenia, rodzaj zastosowania spadających produktów 
ciekłych, wysokość spadania, poziom mieszania w ruchu i mieszanie proszków, otwarta powierzchnia, 
poziom zanieczyszczenia, środki ochrony dróg oddechowych.  
Uwaga: ART przewiduje stężenia powietrza w osobistej strefie oddechowej pracownika poza środkami 
ochrony dróg oddechowych (RPE). Dlatego stosowanie RPE należy rozpatrywać oddzielnie.  
 
Uwaga dotycząca środków zarządzania ryzykiem (RMM): Skuteczność stanowi podstawową informację 
związaną ze środkami zarządzania ryzykiem. Użytkownik może mieć pewność, że jego środki zarządzania 
ryzykiem są objęte scenariuszem, jeśli ich skuteczność jest równa lub wyższa od wartości określonej w 
scenariuszu narażenia.  
 

- Środowisko:  
Czynniki uwalniania.  

 
Dalsze szczegóły dotyczące skalowania znajdują się w poradniku ECHA: Guidance for downstream users v2.1 
(październik 2014), a także w poradniku ECHA Practical Guide 13 (czerwiec 2012).  
 
Granice skalowania:  
Współczynniki charakterystyki ryzyka (RCR), których nie należy przekraczać, opisano w sekcji 7.3. 
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8. ES 8: Stosowanie przez konsumentów; Środki poślizgowe, 
smary i produkty uwalniające substancje (PC 24) 

8.1. Deskryptory zastosowania 
Nazwa ES: Zastosowanie konsumenckie środków poślizgowych zawierających boran cynku w samochodach 
(ATIEL-ATC Use Group B(c)) 
Kategoria produktu: Środki poślizgowe, smary i produkty uwalniające substancje (PC 24) 

Środowisko  

1: Powszechne stosowanie płynu funkcjonalnego (w pomieszczeniach/na zewnątrz) - 
Cynk 

ERC 9b, ERC 9a 

2: Powszechne stosowanie płynu funkcjonalnego (w pomieszczeniach/na zewnątrz) - Bor ERC 9b, ERC 9a 

Konsument  

3: Środki poślizgowe, smary i produkty uwalniające substancje - bezwodny boran cynku PC 24 

4: Środki poślizgowe, smary i produkty uwalniające substancje - uwodniony boran cynku PC 24 

8.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie 

8.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: Powszechne stosowanie płynu funkcjonalnego 
(w pomieszczeniach/na zewnątrz) - Cynk (ERC 9b, ERC 9a) 
Wykorzystana ilość, częstotliwość i czas stosowania (lub z okresu użytkowania) 

Dzienna ilość na zakład = tony/dobę 

Inne warunki mające wpływ na narażenie środowiskowe 

Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków. 

Stosowanie w pomieszczeniach lub na zewnątrz 

8.2.2. Kontrola narażenia środowiskowego: Powszechne stosowanie płynu funkcjonalnego 
(w pomieszczeniach/na zewnątrz) - Bor (ERC 9b, ERC 9a) 
Wykorzystana ilość, częstotliwość i czas stosowania (lub z okresu użytkowania) 

Dzienna ilość na zakład = tony/dobę 

Inne warunki mające wpływ na narażenie środowiskowe 

Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków. 

Stosowanie w pomieszczeniach lub na zewnątrz 

8.2.3. Kontrola narażenia konsumentów: Środki poślizgowe, smary i produkty uwalniające 
substancje - bezwodny boran cynku (PC 24) 

[ECETOC TRA: Ciecze] 

Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 0,29%. 

Narażenie drogą pokarmową jest uważane za nieistotne. 

Bez spryskiwania 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Na każdy epizod używania obejmuje ilości do 5E3 g/epizod 

Czas trwania narażenia = 4 godz./epizod 

Obejmuje używanie do maks. 1 epizodu na dobę 

Inne czynniki wpływające na narażenie konsumentów 
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Zakłada, że potencjalny kontakt ze skórą jest ograniczony do dłoni. 

8.2.4. Kontrola narażenia konsumentów: Środki poślizgowe, smary i produkty uwalniające 
substancje - uwodniony boran cynku (PC 24) 

[ECETOC TRA: Ciecze] 

Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 0,29% 

Narażenie drogą pokarmową jest uważane za nieistotne. 

Bez spryskiwania 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Na każdy epizod używania obejmuje ilości do 5E3 g/epizod 

Czas trwania narażenia = 4 godz./epizod 

Obejmuje używanie do maks. 1 epizodu na dobę 

Inne czynniki wpływające na narażenie konsumentów 

Zakłada, że potencjalny kontakt ze skórą jest ograniczony do dłoni. 

8.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 

8.3.1. Uwolnienie do środowiska i narażenie: Powszechne stosowanie płynu 
funkcjonalnego (w pomieszczeniach/na zewnątrz) - Cynk (ERC 9b) 
Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Woda 6,85E-5 kg/dobę SPERC 

Powietrze 3,43E-4 kg/dobę SPERC 

Gleba 6,85E-5 kg/dobę SPERC 

  

Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

Wody słodkie 2,77E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Osady (słodkowodne) 30,39 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) 0,258 

Wody morskie 4,38E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Osady (morskie) 4,797 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) 0,085 

Oczyszczalnia ścieków 3,42E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Grunty rolne 0,282 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – wdychanie 
(skutki ogólnoustrojowe) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – droga 
pokarmowa 

9,28E-5 mg/kg m.c./dobę (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – drogi połączone  < 0,01 

8.3.2. Uwolnienie do środowiska i narażenie: Powszechne stosowanie płynu 
funkcjonalnego (w pomieszczeniach/na zewnątrz) - Bor (ERC 9b) 
Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Woda 6,85E-5 kg/dobę SPERC 

Powietrze 3,43E-4 kg/dobę SPERC 

Gleba 6,85E-5 kg/dobę SPERC 
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Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

Wody słodkie 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Wody morskie 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Oczyszczalnia ścieków 3,42E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Grunty rolne 3,22E-3 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – wdychanie 
(skutki ogólnoustrojowe) 

4,14E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – droga 
pokarmowa 

1,21E-4 mg/kg m.c./dobę (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – drogi połączone  < 0,01 

8.3.3. Narażenie konsumenckie: Środki poślizgowe, smary i produkty uwalniające 
substancje - bezwodny boran cynku (PC 24) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,414 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) 0,016 

Droga pokarmowa, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,016 

8.3.4. Narażenie konsumenckie: Środki poślizgowe, smary i produkty uwalniające 
substancje - uwodniony boran cynku (PC 24) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,414 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Droga pokarmowa, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

8.4. Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające określić, czy 
pracują w granicach określonych w scenariuszu narażenia 
Wskazówki:  
Ten scenariusz narażenia dla użytkowników konsumenckich jest skierowany do osób przygotowujących, aby 
mogły wykorzystać podane w nim informacje przy projektowaniu produktów konsumenckich. Warunki 
stosowania mogą różnić się w pewien sposób od warunków opisanych w scenariuszu narażenia. Różnice między 
opisem warunków stosowania w scenariuszu narażenia a warunkami stosowania produktów użytkownika przez 
konsumentów nie oznaczają, że zastosowanie nie jest objęte scenariuszem. Ryzyko może nadal podlegać 
odpowiedniej kontroli. Sposób, w jaki użytkownik określa, czy jego warunki są równoważne, czy gorsze, nazywa 
się „skalowaniem”. Instrukcje dotyczące skalowania podano poniżej.  

Zdrowie człowieka: Narażenie konsumentów jest oszacowane za pomocą narzędzia TRA Consumers 3.1, zgodnie 
z wdrożeniem w wersji 3.7. CHESAR. W ten sposób zróżnicowano bezwodny boran cynku i uwodniony boranu 
cynku. 



 

Boran cynku  

Utworzono przez: Chesar 3.7 ES do komunikacji 249

Środowisko: Środowisko: emisje do środowiska są szacowane za pomocą wersji 2.1.2 EUSES, zgodnie z 
wdrożeniem w wersji 3.7. CHESAR. W przypadku modelowania środowiskowego za najgorszy przypadek 
przyjmuje się sytuację, w której boran cynku całkowicie rozpuszcza się w wodzie do jonów Zn i B 
odpowiadających za toksyczność. Chociaż bezwodny boran cynku zawiera 35,19% Zn i 17,45% B (w przypadku 
form uwodnionych stężenia te będą niższe), emisje do środowiska są szacowane przy założeniu równej ilości Zn 
i B. Uwolnienia oszacowano na podstawie SPERC ESVOC SpERC 9.6d.v2. 
 
Narzędzie do skalowania:  
Do skalowania należy użyć wyżej wskazanych publicznie dostępnych narzędzi do modelowania. 
 
Instrukcje dotyczące skalowania:  
Skalowanie może być wykorzystane do sprawdzenia, czy warunki konsumentów są „równoważne” z warunkami 
określonymi w scenariuszu narażenia. Jeżeli warunki stosowania użytkownika różnią się nieznacznie od 
warunków wskazanych w odpowiednim scenariuszu narażenia, użytkownik powinien być w stanie wykazać, że 
w jego warunkach stosowania poziomy narażenia są równoważne poziomom w opisanych warunkach lub od nich 
niższe. Można to wykazać poprzez skompensowanie zmiany w jednym szczególnym warunku za pomocą zmiany 
na poziomie pozostałych warunków.  
 
Parametry podlegające skalowaniu:  
Poniżej podano podstawowe wyznaczniki mogące się różnić w rzeczywistej sytuacji stosowania, które należy 
wykorzystać do skalowania.  

- Konsumenci:  
Procent substancji w mieszaninie/wyrobie, ilość użytego produktu na zastosowanie, czas narażenia na 
każde wydarzenie, częstotliwość stosowania w ciągu dnia.  
 

- Środowisko:  
Czynniki uwalniania. 

 
Dalsze szczegóły dotyczące skalowania znajdują się w poradniku ECHA: Guidance for downstream users v2.1 
(październik 2014), a także w poradniku ECHA Practical Guide 13 (czerwiec 2012).  
 
Granice skalowania:  
Współczynniki charakterystyki ryzyka (RCR), których nie należy przekraczać, opisano w sekcji 8.3. 
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9. ES 9: Stosowanie przez konsumentów; Różne produkty 
(PC 1, PC 9a) 

9.1. Deskryptory zastosowania 
Nazwa ES: Zastosowanie konsumenckie przygotowanych produktów zawierających boran cynku 
Kategoria produktu: Kleje, szczeliwa (PC 1), Powłoki i farby, rozcieńczalniki, zmywacze do farb (PC 9a) 

Środowisko  

1: Powszechne zastosowanie prowadzące do włączenia do/na powierzchnię wyrobu (w 
pomieszczeniach) - Cynk 

ERC 8c 

2: Powszechne zastosowanie prowadzące do włączenia do/na powierzchnię wyrobu (w 
pomieszczeniach) - Bor 

ERC 8c 

3: Powszechne zastosowanie prowadzące do włączenia do/na powierzchnię wyrobu (na 
zewnątrz) - Cynk 

ERC 8f 

4: Powszechne zastosowanie prowadzące do włączenia do/na powierzchnię wyrobu (na 
zewnątrz) - Bor 

ERC 8f 

Konsument  

5: Kleje, szczeliwa - Kleje do samodzielnego użytku (klej do dywanów, klej do płytek, 
parkietu drewnianego itd.) - bezwodny boran cynku 

PC 1 

6: Kleje, szczeliwa - Uszczelniacze - bezwodny boran cynku PC 1 

7: Kleje, szczeliwa - Kleje, do użytkowania hobbystycznego - bezwodny boran cynku PC 1 

8: Powłoki i farby, rozcieńczalniki, zmywacze do farb - Wodorozcieńczalna lateksowa 
farba ścienna - bezwodny boran cynku 

PC 9a 

9: Powłoki i farby, rozcieńczalniki, zmywacze do farb - Bogata w rozpuszczalniki farba 
wodorozcieńczalna o wysokiej zawartości ciał stałych - bezwodny boran cynku 

PC 9a 

10: Powłoki i farby, rozcieńczalniki, zmywacze do farb - Rozpuszczalniki (do farb, klejów, 
tapet, uszczelniaczy) - bezwodny boran cynku 

PC 9a 

11: Kleje, szczeliwa - Kleje do samodzielnego użytku (klej do dywanów, klej do płytek, 
parkietu drewnianego itd.) - uwodniony boran cynku 

PC 1 

12: Kleje, szczeliwa - Uszczelniacze - uwodniony boran cynku PC 1 

13: Kleje, szczeliwa - Kleje, do użytkowania hobbystycznego - uwodniony boran cynku PC 1 

14: Powłoki i farby, rozcieńczalniki, zmywacze do farb - Wodorozcieńczalna lateksowa 
farba ścienna - uwodniony boran cynku 

PC 9a 

15: Powłoki i farby, rozcieńczalniki, zmywacze do farb - Bogata w rozpuszczalniki farba 
wodorozcieńczalna o wysokiej zawartości ciał stałych - uwodniony boran cynku 

PC 9a 

16: Powłoki i farby, rozcieńczalniki, zmywacze do farb - Rozpuszczalniki (do farb, klejów, 
tapet, uszczelniaczy) - uwodniony boran cynku 

PC 9a 

Scenariusz(e) narażenia na kolejny okres użytkowania  

ES 11: Okres użytkowania (konsumenci); Różne wyroby (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, AC 
11, AC 13) 

 

9.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie 

9.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: Powszechne zastosowanie prowadzące do 
włączenia do/na powierzchnię wyrobu (w pomieszczeniach) - Cynk (ERC 8c) 
Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów (w tym odpadów wyrobu) 

Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Inne warunki mające wpływ na narażenie środowiskowe 

Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków. 
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9.2.2. Kontrola narażenia środowiskowego: Powszechne zastosowanie prowadzące do 
włączenia do/na powierzchnię wyrobu (w pomieszczeniach) - Bor (ERC 8c) 
Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów (w tym odpadów wyrobu) 

Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Inne warunki mające wpływ na narażenie środowiskowe 

Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków. 

9.2.3. Kontrola narażenia środowiskowego: Powszechne zastosowanie prowadzące do 
włączenia do/na powierzchnię wyrobu (na zewnątrz) - Cynk (ERC 8f) 
Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów (w tym odpadów wyrobu) 

Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Inne warunki mające wpływ na narażenie środowiskowe 

Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków. 

9.2.4. Kontrola narażenia środowiskowego: Powszechne zastosowanie prowadzące do 
włączenia do/na powierzchnię wyrobu (na zewnątrz) - Bor (ERC 8f) 
Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów (w tym odpadów wyrobu) 

Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Inne warunki mające wpływ na narażenie środowiskowe 

Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków. 

9.2.5. Kontrola narażenia konsumentów: Kleje, szczeliwa - Kleje do samodzielnego użytku 
(klej do dywanów, klej do płytek, parkietu drewnianego itd.) - bezwodny boran cynku (PC 1) 

[ECETOC TRA: Kleje do samodzielnego użytku (klej do dywanów, klej do płytek, klej do parkietu drewnianego)] 

Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 0,29% 

Narażenie drogą pokarmową jest uważane za nieistotne. 

Bez spryskiwania 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Na każdy epizod używania obejmuje ilości do 1,5E4 g/epizod 

Czas trwania narażenia = 6 godz./epizod 

Obejmuje używanie do maks. 1 epizodu na dobę 

Inne czynniki wpływające na narażenie konsumentów 

Przy założeniu, że potencjalny kontakt ze skórą jest ograniczony do wewnętrznej strony dłoni / jednej ręki / 
dłoni. 

9.2.6. Kontrola narażenia konsumentów: Kleje, szczeliwa - Uszczelniacze - bezwodny boran 
cynku (PC 1) 

[ECETOC TRA: Uszczelniacze] 

Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 0,29% 

Narażenie drogą pokarmową jest uważane za nieistotne. 

Bez spryskiwania 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Na każdy epizod używania obejmuje ilości do 390 g/epizod 

Czas trwania narażenia = 4 godz./epizod 
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Obejmuje używanie do maks. 1 epizodu na dobę 

Inne czynniki wpływające na narażenie konsumentów 

Przy założeniu, że potencjalny kontakt ze skórą jest ograniczony do końcówek palców dłoni. 

9.2.7. Kontrola narażenia konsumentów: Kleje, szczeliwa - Kleje, do użytkowania 
hobbystycznego - bezwodny boran cynku (PC 1) 

[ECETOC TRA: Kleje, do użytkowania hobbystycznego] 

Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 0,29% 

Narażenie drogą pokarmową jest uważane za nieistotne. 

Bez spryskiwania 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Na każdy epizod używania obejmuje ilości do 9 g/epizod 

Czas trwania narażenia = 4 godz./epizod 

Obejmuje używanie do maks. 1 epizodu na dobę 

Inne czynniki wpływające na narażenie konsumentów 

Przy założeniu, że potencjalny kontakt ze skórą jest ograniczony do końcówek palców dłoni. 

9.2.8. Kontrola narażenia konsumentów: Powłoki i farby, rozcieńczalniki, zmywacze do 
farb - Wodorozcieńczalna lateksowa farba ścienna - bezwodny boran cynku (PC 9a) 

[ECETOC TRA: Wodorozcieńczalna lateksowa farba ścienna] 

Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 0,29% 

Narażenie drogą pokarmową jest uważane za nieistotne. 

Bez spryskiwania 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Na każdy epizod używania obejmuje ilości do 3,75E3 g/epizod 

Czas trwania narażenia = 2,2 godz./epizod 

Obejmuje używanie do maks. 1 epizodu na dobę 

Inne czynniki wpływające na narażenie konsumentów 

Przy założeniu, że potencjalny kontakt ze skórą jest ograniczony do wewnętrznej strony dłoni / jednej ręki / 
dłoni. 

9.2.9. Kontrola narażenia konsumentów: Powłoki i farby, rozcieńczalniki, zmywacze do 
farb - Bogata w rozpuszczalniki farba wodorozcieńczalna o wysokiej zawartości ciał stałych 
- bezwodny boran cynku (PC 9a) 

[ECETOC TRA: Bogata w rozpuszczalniki farba wodorozcieńczalna o wysokiej zawartości ciał stałych] 

Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 0,29% 

Narażenie drogą pokarmową jest uważane za nieistotne. 

Bez spryskiwania 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Na każdy epizod używania obejmuje ilości do 1,3E3 g/epizod 

Czas trwania narażenia = 2,2 godz./epizod 

Obejmuje używanie do maks. 1 epizodu na dobę 
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Inne czynniki wpływające na narażenie konsumentów 

Przy założeniu, że potencjalny kontakt ze skórą jest ograniczony do wewnętrznej strony dłoni / jednej ręki / 
dłoni. 

9.2.10. Kontrola narażenia konsumentów: Powłoki i farby, rozcieńczalniki, zmywacze do 
farb - Rozpuszczalniki (do farb, klejów, tapet, uszczelniaczy) - bezwodny boran cynku (PC 
9a) 

[ECETOC TRA: Rozpuszczalniki (do farb, klejów, tapet, uszczelniaczy)] 

Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 0,29% 

Narażenie drogą pokarmową jest uważane za nieistotne. 

Bez spryskiwania 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Na każdy epizod używania obejmuje ilości do 2E3 g/epizod 

Czas trwania narażenia = 4 godz./epizod 

Obejmuje używanie do maks. 1 epizodu na dobę 

Inne czynniki wpływające na narażenie konsumentów 

Zakłada, że potencjalny kontakt ze skórą jest ograniczony do dłoni. 

9.2.11. Kontrola narażenia konsumentów: Kleje, szczeliwa - Kleje do samodzielnego użytku 
(klej do dywanów, klej do płytek, parkietu drewnianego itd.) - uwodniony boran cynku (PC 
1) 

[ECETOC TRA: Kleje do samodzielnego użytku (klej do dywanów, klej do płytek, klej do parkietu drewnianego)] 

Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 0,29% 

Narażenie drogą pokarmową jest uważane za nieistotne. 

Bez spryskiwania 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Na każdy epizod używania obejmuje ilości do 1,5E4 g/epizod 

Czas trwania narażenia = 6 godz./epizod 

Obejmuje używanie do maks. 1 epizodu na dobę 

Inne czynniki wpływające na narażenie konsumentów 

Przy założeniu, że potencjalny kontakt ze skórą jest ograniczony do wewnętrznej strony dłoni / jednej ręki / 
dłoni. 

9.2.12. Kontrola narażenia konsumentów: Kleje, szczeliwa - Uszczelniacze - uwodniony 
boran cynku (PC 1) 

[ECETOC TRA: Uszczelniacze] 

Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 0,29% 

Narażenie drogą pokarmową jest uważane za nieistotne. 

Bez spryskiwania 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Na każdy epizod używania obejmuje ilości do 390 g/epizod 

Czas trwania narażenia = 4 godz./epizod 



 

Boran cynku  

Utworzono przez: Chesar 3.7 ES do komunikacji 254

Obejmuje używanie do maks. 1 epizodu na dobę 

Inne czynniki wpływające na narażenie konsumentów 

Przy założeniu, że potencjalny kontakt ze skórą jest ograniczony do końcówek palców dłoni. 

9.2.13. Kontrola narażenia konsumentów: Kleje, szczeliwa - Kleje, do użytkowania 
hobbystycznego - uwodniony boran cynku (PC 1) 

[ECETOC TRA: Kleje, do użytkowania hobbystycznego] 

Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 0,29% 

Narażenie drogą pokarmową jest uważane za nieistotne. 

Bez spryskiwania 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Na każdy epizod używania obejmuje ilości do 9 g/epizod 

Czas trwania narażenia = 4 godz./epizod 

Obejmuje używanie do maks. 1 epizodu na dobę 

Inne czynniki wpływające na narażenie konsumentów 

Przy założeniu, że potencjalny kontakt ze skórą jest ograniczony do końcówek palców dłoni. 

9.2.14. Kontrola narażenia konsumentów: Powłoki i farby, rozcieńczalniki, zmywacze do 
farb - Wodorozcieńczalna lateksowa farba ścienna - uwodniony boran cynku (PC 9a) 

[ECETOC TRA: Wodorozcieńczalna lateksowa farba ścienna] 

Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 0,29% 

Narażenie drogą pokarmową jest uważane za nieistotne. 

Bez spryskiwania 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Na każdy epizod używania obejmuje ilości do 3,75E3 g/epizod 

Czas trwania narażenia = 2,2 godz./epizod 

Obejmuje używanie do maks. 1 epizodu na dobę 

Inne czynniki wpływające na narażenie konsumentów 

Przy założeniu, że potencjalny kontakt ze skórą jest ograniczony do wewnętrznej strony dłoni / jednej ręki / 
dłoni. 

9.2.15. Kontrola narażenia konsumentów: Powłoki i farby, rozcieńczalniki, zmywacze do 
farb - Bogata w rozpuszczalniki farba wodorozcieńczalna o wysokiej zawartości ciał stałych 
- uwodniony boran cynku (PC 9a) 

[ECETOC TRA: Bogata w rozpuszczalniki farba wodorozcieńczalna o wysokiej zawartości ciał stałych] 

Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 0,29% 

Narażenie drogą pokarmową jest uważane za nieistotne. 

Bez spryskiwania 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Na każdy epizod używania obejmuje ilości do 1,3E3 g/epizod 

Czas trwania narażenia = 2,2 godz./epizod 

Obejmuje używanie do maks. 1 epizodu na dobę 
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Inne czynniki wpływające na narażenie konsumentów 

Przy założeniu, że potencjalny kontakt ze skórą jest ograniczony do wewnętrznej strony dłoni / jednej ręki / 
dłoni. 

9.2.16. Kontrola narażenia konsumentów: Powłoki i farby, rozcieńczalniki, zmywacze do 
farb - Rozpuszczalniki (do farb, klejów, tapet, uszczelniaczy) - uwodniony boran cynku (PC 
9a) 

[ECETOC TRA: Rozpuszczalniki (do farb, klejów, tapet, uszczelniaczy)] 

Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 0,29% 

Narażenie drogą pokarmową jest uważane za nieistotne. 

Bez spryskiwania 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Na każdy epizod używania obejmuje ilości do 2E3 g/epizod 

Czas trwania narażenia = 4 godz./epizod 

Obejmuje używanie do maks. 1 epizodu na dobę 

Inne czynniki wpływające na narażenie konsumentów 

Zakłada, że potencjalny kontakt ze skórą jest ograniczony do dłoni. 

9.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 

9.3.1. Uwolnienie do środowiska i narażenie: Powszechne zastosowanie prowadzące do 
włączenia do/na powierzchnię wyrobu (w pomieszczeniach) - Cynk (ERC 8c) 
Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Woda 1,37E-3 kg/dobę Szacowany współczynnik 
uwalniania 

Powietrze 4,12E-3 kg/dobę ERC 

Gleba 0 kg/dobę ERC 

  

Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

Wody słodkie 3,02E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,015 

Osady (słodkowodne) 33,09 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) 0,281 

Wody morskie 4,62E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Osady (morskie) 5,068 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) 0,09 

Oczyszczalnia ścieków 6,87E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Grunty rolne 0,282 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – wdychanie 
(skutki ogólnoustrojowe) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – droga 
pokarmowa 

9,29E-5 mg/kg m.c./dobę (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – drogi połączone  < 0,01 

9.3.2. Uwolnienie do środowiska i narażenie: Powszechne zastosowanie prowadzące do 
włączenia do/na powierzchnię wyrobu (w pomieszczeniach) - Bor (ERC 8c) 
Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Woda 1,37E-3 kg/dobę Szacowany współczynnik 
uwalniania 
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Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Powietrze 4,12E-3 kg/dobę ERC 

Gleba 0 kg/dobę ERC 

  

Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

Wody słodkie 3,06E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Wody morskie 3,01E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Oczyszczalnia ścieków 6,87E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Grunty rolne 3,23E-3 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – wdychanie 
(skutki ogólnoustrojowe) 

4,33E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – droga 
pokarmowa 

1,23E-4 mg/kg m.c./dobę (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – drogi połączone  < 0,01 

9.3.3. Uwolnienie do środowiska i narażenie: Powszechne zastosowanie prowadzące do 
włączenia do/na powierzchnię wyrobu (na zewnątrz) - Cynk (ERC 8f) 
Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Woda 1,37E-3 kg/dobę ERC 

Powietrze 4,12E-3 kg/dobę ERC 

Gleba 1,37E-4 kg/dobę ERC 

  

Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

Wody słodkie 3,02E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,015 

Osady (słodkowodne) 33,09 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) 0,281 

Wody morskie 4,62E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Osady (morskie) 5,068 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) 0,09 

Oczyszczalnia ścieków 6,87E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Grunty rolne 0,282 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – wdychanie 
(skutki ogólnoustrojowe) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – droga 
pokarmowa 

9,29E-5 mg/kg m.c./dobę (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – drogi połączone  < 0,01 

9.3.4. Uwolnienie do środowiska i narażenie: Powszechne zastosowanie prowadzące do 
włączenia do/na powierzchnię wyrobu (na zewnątrz) - Bor (ERC 8f) 
Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Woda 1,37E-3 kg/dobę ERC 

Powietrze 4,12E-3 kg/dobę ERC 

Gleba 1,37E-4 kg/dobę ERC 

  

Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

Wody słodkie 3,06E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Wody morskie 3,01E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Oczyszczalnia ścieków 6,87E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 
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Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

Grunty rolne 3,23E-3 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – wdychanie 
(skutki ogólnoustrojowe) 

4,33E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – droga 
pokarmowa 

1,23E-4 mg/kg m.c./dobę (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – drogi połączone  < 0,01 

9.3.5. Narażenie konsumenckie: Kleje, szczeliwa - Kleje do samodzielnego użytku (klej do 
dywanów, klej do płytek, parkietu drewnianego itd.) - bezwodny boran cynku (PC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,207 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Droga pokarmowa, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

9.3.6. Narażenie konsumenckie: Kleje, szczeliwa - Uszczelniacze - bezwodny boran cynku 
(PC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,017 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Droga pokarmowa, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

9.3.7. Narażenie konsumenckie: Kleje, szczeliwa - Kleje, do użytkowania hobbystycznego - 
bezwodny boran cynku (PC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,017 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Droga pokarmowa, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

9.3.8. Narażenie konsumenckie: Powłoki i farby, rozcieńczalniki, zmywacze do farb - 
Wodorozcieńczalna lateksowa farba ścienna - bezwodny boran cynku (PC 9a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 
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Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,207 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Droga pokarmowa, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

9.3.9. Narażenie konsumenckie: Powłoki i farby, rozcieńczalniki, zmywacze do farb - 
Bogata w rozpuszczalniki farba wodorozcieńczalna o wysokiej zawartości ciał stałych - 
bezwodny boran cynku (PC 9a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,207 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Droga pokarmowa, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

9.3.10. Narażenie konsumenckie: Powłoki i farby, rozcieńczalniki, zmywacze do farb - 
Rozpuszczalniki (do farb, klejów, tapet, uszczelniaczy) - bezwodny boran cynku (PC 9a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,414 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) 0,016 

Droga pokarmowa, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,016 

9.3.11. Narażenie konsumenckie: Kleje, szczeliwa - Kleje do samodzielnego użytku (klej do 
dywanów, klej do płytek, parkietu drewnianego itd.) - uwodniony boran cynku (PC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,207 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Droga pokarmowa, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

9.3.12. Narażenie konsumenckie: Kleje, szczeliwa - Uszczelniacze - uwodniony boran cynku 
(PC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 
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Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

długoterminowe 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,017 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Droga pokarmowa, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

9.3.13. Narażenie konsumenckie: Kleje, szczeliwa - Kleje, do użytkowania hobbystycznego - 
uwodniony boran cynku (PC 1) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,017 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Droga pokarmowa, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

9.3.14. Narażenie konsumenckie: Powłoki i farby, rozcieńczalniki, zmywacze do farb - 
Wodorozcieńczalna lateksowa farba ścienna - uwodniony boran cynku (PC 9a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,207 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Droga pokarmowa, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

9.3.15. Narażenie konsumenckie: Powłoki i farby, rozcieńczalniki, zmywacze do farb - 
Bogata w rozpuszczalniki farba wodorozcieńczalna o wysokiej zawartości ciał stałych - 
uwodniony boran cynku (PC 9a) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,207 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Droga pokarmowa, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

9.3.16. Narażenie konsumenckie: Powłoki i farby, rozcieńczalniki, zmywacze do farb - 
Rozpuszczalniki (do farb, klejów, tapet, uszczelniaczy) - uwodniony boran cynku (PC 9a) 
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Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,414 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Droga pokarmowa, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

9.4. Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające określić, czy 
pracują w granicach określonych w scenariuszu narażenia 
Wskazówki:  
Ten scenariusz narażenia dla użytkowników konsumenckich jest skierowany do osób przygotowujących, aby 
mogły wykorzystać podane w nim informacje przy projektowaniu produktów konsumenckich. Warunki 
stosowania mogą różnić się w pewien sposób od warunków opisanych w scenariuszu narażenia. Różnice między 
opisem warunków stosowania w scenariuszu narażenia a warunkami stosowania produktów użytkownika przez 
konsumentów nie oznaczają, że zastosowanie nie jest objęte scenariuszem. Ryzyko może nadal podlegać 
odpowiedniej kontroli. Sposób, w jaki użytkownik określa, czy jego warunki są równoważne, czy gorsze, nazywa 
się „skalowaniem”. Instrukcje dotyczące skalowania podano poniżej.  

Zdrowie człowieka: Narażenie konsumentów jest oszacowane za pomocą narzędzia TRA Consumers 3.1, zgodnie 
z wdrożeniem w wersji 3.7. CHESAR. W ten sposób zróżnicowano bezwodny boran cynku i uwodniony boranu 
cynku.  

Środowisko: Środowisko: emisje do środowiska są szacowane za pomocą wersji 2.1.2 EUSES, zgodnie z 
wdrożeniem w wersji 3.7. CHESAR. W przypadku modelowania środowiskowego za najgorszy przypadek 
przyjmuje się sytuację, w której boran cynku całkowicie rozpuszcza się w wodzie do jonów Zn i B 
odpowiadających za toksyczność. Chociaż bezwodny boran cynku zawiera 35,19% Zn i 17,45% B (w przypadku 
form uwodnionych stężenia te będą niższe), emisje do środowiska są szacowane przy założeniu równej ilości Zn 
i B. Uwolnienia do powietrza i gleby oszacowano na podstawie domyślnych współczynników uwalniania dla 
ERC 8c. Współczynnik uwalniania dla uwolnienia do wody jest dostosowany do 5% na podstawie poradnika 
ECHA Guidance R.16, ponieważ substancja nie jest rozpuszczona/rozproszona w nadmiarze wody. W przypadku 
ERC 8f zastosowano domyślne współczynniki uwalniania podane w poradniku ECHA Guidance R.16. 
 
Narzędzie do skalowania:  
Do skalowania należy użyć wyżej wskazanych publicznie dostępnych narzędzi do modelowania. 
 
Instrukcje dotyczące skalowania:  
Skalowanie może być wykorzystane do sprawdzenia, czy warunki konsumentów są „równoważne” z warunkami 
określonymi w scenariuszu narażenia. Jeżeli warunki stosowania użytkownika różnią się nieznacznie od 
warunków wskazanych w odpowiednim scenariuszu narażenia, użytkownik powinien być w stanie wykazać, że 
w jego warunkach stosowania poziomy narażenia są równoważne poziomom w opisanych warunkach lub od nich 
niższe. Można to wykazać poprzez skompensowanie zmiany w jednym szczególnym warunku za pomocą zmiany 
na poziomie pozostałych warunków.  
 
Parametry podlegające skalowaniu:  
Poniżej podano podstawowe wyznaczniki mogące się różnić w rzeczywistej sytuacji stosowania, które należy 
wykorzystać do skalowania.  

- Konsumenci:  
Procent substancji w mieszaninie/wyrobie, ilość użytego produktu na zastosowanie, czas narażenia na 
każde wydarzenie, częstotliwość stosowania w ciągu dnia.  
 

- Środowisko:  
Czynniki uwalniania.  
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Dalsze szczegóły dotyczące skalowania znajdują się w poradniku ECHA: Guidance for downstream users v2.1 
(październik 2014), a także w poradniku ECHA Practical Guide 13 (czerwiec 2012).  
 
Granice skalowania:  
Współczynniki charakterystyki ryzyka (RCR), których nie należy przekraczać, opisano w sekcji 9.3. 
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10. ES 10: Okres użytkowania (pracownik profesjonalny); 
Różne wyroby (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, AC 11, AC 13) 

10.1. Deskryptory zastosowania 
Nazwa ES: Profesjonalne zastosowanie produktów zawierających boran cynku 
Kategoria wyrobu: Maszyny, urządzenia mechaniczne, wyroby elektryczne/elektroniczne (AC 2), Wyroby z 
kamienia, gipsu, cementu, szkła i ceramiki (AC 4), Wyroby metalowe (AC 7), Wyroby papierowe (AC 8), Wyroby 
z drewna (AC 11), Wyroby z tworzyw sztucznych (AC 13) 

Środowisko  

1: Powszechne zastosowanie wyrobów o niskim stopniu uwalniania (w 
pomieszczeniach/na zewnątrz) - Cynk 

ERC 10a, ERC 11a 

2: Powszechne zastosowanie wyrobów o niskim stopniu uwalniania (w 
pomieszczeniach/na zewnątrz) - Bor 

ERC 10a, ERC 11a 

Pracownik  

3: Niskoenergetyczna manipulacja i przenoszenie substancji związanych w/na 
materiałach lub wyrobach - bezwodny boran cynku 

PROC 21 

4: Niskoenergetyczna manipulacja i przenoszenie substancji związanych w/na 
materiałach lub wyrobach - uwodniony boran cynku 

PROC 21 

Scenariusz narażenia zastosowań prowadzących do włączenia substancji do wyrobu  

ES 2: Zastosowanie w obiektach przemysłowych; Różne produkty (PC 1, PC 9a, PC 32); 
Inne (SU 0) 

 

ES 6: Powszechne zastosowanie przez pracowników zawodowych; Powłoki i farby, 
rozcieńczalniki, zmywacze do farb (PC 9a); Inne (SU 0) 

 

ES 7: Powszechne zastosowanie przez pracowników zawodowych; Preparaty i związki 
polimerowe (PC 32); Inne (SU 0) 

 

10.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie 

10.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: Powszechne zastosowanie wyrobów o niskim 
stopniu uwalniania (w pomieszczeniach/na zewnątrz) - Cynk (ERC 10a, ERC 11a) 
Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków 

Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków. 

Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów (w tym odpadów wyrobu) 

Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami. 

10.2.2. Kontrola narażenia środowiskowego: Powszechne zastosowanie wyrobów o niskim 
stopniu uwalniania (w pomieszczeniach/na zewnątrz) - Bor (ERC 10a, ERC 11a) 
Warunki i środki związane z biologiczną oczyszczalnią ścieków 

Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków. 

Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów (w tym odpadów wyrobu) 

Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami. 

10.2.3. Kontrola narażenia pracowników: Niskoenergetyczna manipulacja i przenoszenie 
substancji związanych w/na materiałach lub wyrobach - bezwodny boran cynku (PROC 21) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Wyrób lity 
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Obejmuje stężenia ≤25%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę. 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

10.2.4. Kontrola narażenia pracowników: Niskoenergetyczna manipulacja i przenoszenie 
substancji związanych w/na materiałach lub wyrobach - uwodniony boran cynku (PROC 
21) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Wyrób lity 

Obejmuje stężenia ≤25%. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Obejmuje stosowanie przez maks. 8 godz./dzień 

Obejmuje stosowanie >4 godzin na dobę. 

Warunki i działania techniczne i organizacyjne 

Przy założeniu, że nie ma sąsiednich stanowisk pracy przyczyniających się do narażenia na działanie substancji. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki techniczne i organizacyjne, a także środki w celu 
zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Stosować odpowiednią ochronę oczu. 

Przy założeniu, że sporadycznie wykonywane są operacje ogólnego czyszczenia w miejscu pracy. 

Należy również zapoznać się z sekcją 0. opisującą warunki i środki związane z ochroną osobistą i higieną w 
celu zapewnienia odpowiedniej kontroli ryzyka. 

Inne czynniki wpływające na narażenie pracowników 

Przy założeniu temperatury procesu nie przekraczającej 40°C 

Stosowanie w pomieszczeniach 

10.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 

10.3.1. Uwolnienie do środowiska i narażenie: Powszechne zastosowanie wyrobów o niskim 
stopniu uwalniania (w pomieszczeniach/na zewnątrz) - Cynk (ERC 10a) 
Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Woda 4,4E-5 kg/dobę Szacowany współczynnik 
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Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

uwalniania 

Powietrze 2,2E-4 kg/dobę ERC 

Gleba 0,014 kg/dobę ERC 

  

Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

Wody słodkie 2,77E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Osady (słodkowodne) 30,34 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) 0,258 

Wody morskie 4,37E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Osady (morskie) 4,792 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) 0,085 

Oczyszczalnia ścieków 2,2E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Grunty rolne 0,282 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – wdychanie 
(skutki ogólnoustrojowe) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – droga 
pokarmowa 

9,28E-5 mg/kg m.c./dobę (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – drogi połączone  < 0,01 

10.3.2. Uwolnienie do środowiska i narażenie: Powszechne zastosowanie wyrobów o niskim 
stopniu uwalniania (w pomieszczeniach/na zewnątrz) - Bor (ERC 10a) 
Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Woda 4,4E-5 kg/dobę Szacowany współczynnik 
uwalniania 

Powietrze 2,2E-4 kg/dobę ERC 

Gleba 0,014 kg/dobę ERC 

  

Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

Wody słodkie 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Wody morskie 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Oczyszczalnia ścieków 2,2E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Grunty rolne 3,22E-3 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – wdychanie 
(skutki ogólnoustrojowe) 

4,14E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – droga 
pokarmowa 

1,21E-4 mg/kg m.c./dobę (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – drogi połączone  < 0,01 

10.3.3. Narażenie pracowników: Niskoenergetyczna manipulacja i przenoszenie substancji 
związanych w/na materiałach lub wyrobach - bezwodny boran cynku (PROC 21) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

9E-3 mg/m³ (MEASE) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 9E-3 mg/m³ (MEASE) 0,013 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 1,698 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) 0,048 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,051 
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10.3.4. Narażenie pracowników: Niskoenergetyczna manipulacja i przenoszenie substancji 
związanych w/na materiałach lub wyrobach - uwodniony boran cynku (PROC 21) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

9E-3 mg/m³ (MEASE) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 9E-3 mg/m³ (MEASE) 0,011 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 1,698 mg/kg m.c./dobę (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

10.4. Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające określić, czy 
pracują w granicach określonych w scenariuszu narażenia 
Wskazówki:  
Warunki stosowania w zakładach dalszych użytkowników mogą różnić się w pewien sposób od warunków 
opisanych w scenariuszu narażenia. Różnice między opisem warunków stosowania w scenariuszu narażenia a 
warunkami w danym zakładzie nie oznaczają, że zastosowanie nie jest objęte scenariuszem. Ryzyko może nadal 
podlegać odpowiedniej kontroli. Sposób, w jaki użytkownik określa, czy jego warunki są równoważne, czy 
gorsze, nazywa się „skalowaniem”. Instrukcje dotyczące skalowania podano poniżej.  
 
Zdrowie człowieka: Narażenie pracowników przez skórę ocenia się za pomocą TRA Workers 3.0, zgodnie z 
wdrożeniem w wersji 3.7 CHESAR. Do oszacowania narażenia pracowników przez drogi oddechowe stosuje się 
MEASE2 2.0. W ten sposób zróżnicowano bezwodny boran cynku i uwodniony boranu cynku. 
 
Środowisko: Środowisko: emisje do środowiska są szacowane za pomocą wersji 2.1.2 EUSES, zgodnie z 
wdrożeniem w wersji 3.7. CHESAR. W przypadku modelowania środowiskowego za najgorszy przypadek 
przyjmuje się sytuację, w której boran cynku całkowicie rozpuszcza się w wodzie do jonów Zn i B 
odpowiadających za toksyczność. Chociaż bezwodny boran cynku zawiera 35,19% Zn i 17,45% B (w przypadku 
form uwodnionych stężenia te będą niższe), emisje do środowiska są szacowane przy założeniu równej ilości Zn 
i B. W związku z tym do oszacowania uwolnienia do przedziału wodnego wykorzystuje się określone informacje. 
Uwolnienia do powietrza i gleby oszacowano na podstawie domyślnych współczynników uwalniania dla ERC 
10a. 
 
Narzędzie do skalowania: 
Do skalowania należy użyć wyżej wskazanych publicznie dostępnych narzędzi do modelowania. 
 
Instrukcje dotyczące skalowania:  
Skalowanie może być wykorzystane do sprawdzenia, czy warunki użytkownika są „równoważne” z warunkami 
określonymi w scenariuszu narażenia. Jeżeli warunki stosowania użytkownika różnią się nieznacznie od 
warunków wskazanych w odpowiednim scenariuszu narażenia, użytkownik powinien być w stanie wykazać, że 
w jego warunkach stosowania poziomy narażenia są równoważne poziomom w opisanych warunkach lub od nich 
niższe. Można to wykazać poprzez skompensowanie zmiany w jednym szczególnym warunku za pomocą zmiany 
na poziomie pozostałych warunków.  
 
Parametry podlegające skalowaniu:  
Poniżej podano podstawowe wyznaczniki mogące się różnić w rzeczywistej sytuacji stosowania, które należy 
wykorzystać do skalowania.  

- Pracownicy:  
TRA Workers 3.0: Czas trwania działania, procentowa zawartość substancji w mieszaninie/wyrobie, 
temperatura operacyjna, środki ochrony indywidualnej.  
 
MEASE2 2.0: Czas trwania działania, stężenie substancji w materiale stosowanym w pracy, wentylacja 
ogólna, lokalna wentylacja wyciągowa, stopień automatyzacji, czynności czyszczenia, metoda supresji 
pyłu, niezamierzone niskie ścieranie.  
 
Uwaga dotycząca środków zarządzania ryzykiem (RMM): Skuteczność stanowi podstawową informację 
związaną ze środkami zarządzania ryzykiem. Użytkownik może mieć pewność, że jego środki zarządzania 
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ryzykiem są objęte scenariuszem, jeśli ich skuteczność jest równa lub wyższa od wartości określonej w 
scenariuszu narażenia.  
 
Środowisko:  
Czynniki uwalniania.  
 

Dalsze szczegóły dotyczące skalowania znajdują się w poradniku ECHA: Guidance for downstream users v2.1 
(październik 2014), a także w poradniku ECHA Practical Guide 13 (czerwiec 2012).  

 
Granice skalowania:  
Współczynniki charakterystyki ryzyka (RCR), których nie należy przekraczać, opisano w sekcji 10.3. 
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11. ES 11: Okres użytkowania (konsumenci); Różne wyroby 
(AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, AC 11, AC 13) 

11.1. Deskryptory zastosowania 
Nazwa ES: Okres użytkowania produktów zawierających boran cynku przez konsumenta 
Kategoria wyrobu: Maszyny, urządzenia mechaniczne, wyroby elektryczne/elektroniczne (AC 2), Wyroby z 
kamienia, gipsu, cementu, szkła i ceramiki (AC 4), Wyroby metalowe (AC 7), Wyroby papierowe (AC 8), Wyroby 
z drewna (AC 11), Wyroby z tworzyw sztucznych (AC 13) 

Środowisko  

1: Powszechne zastosowanie wyrobów o niskim stopniu uwalniania (w 
pomieszczeniach/na zewnątrz) - Cynk 

ERC 10a, ERC 11a 

2: Powszechne zastosowanie wyrobów o niskim stopniu uwalniania (w 
pomieszczeniach/na zewnątrz) - Bor 

ERC 10a, ERC 11a 

Konsument  

3: Maszyny, urządzenia mechaniczne, wyroby elektryczne/elektroniczne - bezwodny 
boran cynku 

AC 2 

4: Wyroby z kamienia, gipsu, cementu, szkła i ceramiki - bezwodny boran cynku AC 4 

5: Wyroby metalowe - bezwodny boran cynku AC 7 

6: Wyroby papierowe - bezwodny boran cynku AC 8 

7: Wyroby z drewna; Ściany i podłogi - bezwodny boran cynku AC 11 

8: Wyroby z tworzyw sztucznych; Duże wyroby z tworzyw sztucznych - bezwodny boran 
cynku 

AC 13 

9: Wyroby z tworzyw sztucznych; Małe wyroby z tworzyw sztucznych - bezwodny boran 
cynku 

AC 13 

10: Maszyny, urządzenia mechaniczne, wyroby elektryczne/elektroniczne - uwodniony 
boran cynku 

AC 2 

11: Wyroby z kamienia, gipsu, cementu, szkła i ceramiki - uwodniony boran cynku AC 4 

12: Wyroby metalowe - uwodniony boran cynku AC 7 

13: Wyroby papierowe - uwodniony boran cynku AC 8 

14: Wyroby z drewna; Ściany i podłogi - uwodniony boran cynku AC 11 

15: Wyroby z tworzyw sztucznych; Duże wyroby z tworzyw sztucznych - uwodniony boran 
cynku 

AC 13 

16: Wyroby z tworzyw sztucznych; Małe wyroby z tworzyw sztucznych - uwodniony boran 
cynku 

AC 13 

Scenariusz narażenia zastosowań prowadzących do włączenia substancji do wyrobu  

ES 2: Zastosowanie w obiektach przemysłowych; Różne produkty (PC 1, PC 9a, PC 32); 
Inne (SU 0) 

 

ES 6: Powszechne zastosowanie przez pracowników zawodowych; Powłoki i farby, 
rozcieńczalniki, zmywacze do farb (PC 9a); Inne (SU 0) 

 

ES 7: Powszechne zastosowanie przez pracowników zawodowych; Preparaty i związki 
polimerowe (PC 32); Inne (SU 0) 

 

ES 9: Stosowanie przez konsumentów; Różne produkty (PC 1, PC 9a)  

11.2. Warunki stosowania mające wpływ na narażenie 

11.2.1. Kontrola narażenia środowiskowego: Powszechne zastosowanie wyrobów o niskim 
stopniu uwalniania (w pomieszczeniach/na zewnątrz) - Cynk (ERC 10a, ERC 11a) 
Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów (w tym odpadów wyrobu) 
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Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Inne warunki mające wpływ na narażenie środowiskowe 

Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków. 

11.2.2. Kontrola narażenia środowiskowego: Powszechne zastosowanie wyrobów o niskim 
stopniu uwalniania (w pomieszczeniach/na zewnątrz) - Bor (ERC 10a, ERC 11a) 
Warunki i środki związane z zewnętrznym przetwarzaniem odpadów (w tym odpadów wyrobu) 

Usuwać odpady lub zużyte pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Inne warunki mające wpływ na narażenie środowiskowe 

Zakłada się miejską oczyszczalnię ścieków. 

11.2.3. Kontrola narażenia konsumentów: Maszyny, urządzenia mechaniczne, wyroby 
elektryczne/elektroniczne - bezwodny boran cynku (AC 2) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Obejmuje użycie materiałów o niskiej lub braku pylistości, w postaci stałej. 

Narażenie drogą pokarmową jest uważane za nieistotne. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Na każdy epizod używania obejmuje ilości do 3E3 g/epizod 

Czas trwania narażenia = 8 godz./epizod 

Obejmuje używanie do maks. 1 epizodu na dobę 

Inne czynniki wpływające na narażenie konsumentów 

Przy założeniu, że potencjalny kontakt ze skórą jest ograniczony do wewnętrznej strony dłoni / jednej ręki / 
dłoni. 

11.2.4. Kontrola narażenia konsumentów: Wyroby z kamienia, gipsu, cementu, szkła i 
ceramiki - bezwodny boran cynku (AC 4) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Obejmuje użycie materiałów o niskiej lub braku pylistości, w postaci stałej. 

Narażenie drogą pokarmową jest uważane za nieistotne. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Na każdy epizod używania obejmuje ilości do 3E3 g/epizod 

Czas trwania narażenia = 8 godz./epizod 

Obejmuje używanie do maks. 1 epizodu na dobę 

Inne czynniki wpływające na narażenie konsumentów 

Przy założeniu, że potencjalny kontakt ze skórą jest ograniczony do wewnętrznej strony dłoni / jednej ręki / 
dłoni. 

11.2.5. Kontrola narażenia konsumentów: Wyroby metalowe - bezwodny boran cynku (AC 
7) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Obejmuje użycie materiałów o niskiej lub braku pylistości, w postaci stałej. 

Narażenie drogą pokarmową jest uważane za nieistotne. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 
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Na każdy epizod używania obejmuje ilości do 3E3 g/epizod 

Czas trwania narażenia = 8 godz./epizod 

Obejmuje używanie do maks. 1 epizodu na dobę 

Inne czynniki wpływające na narażenie konsumentów 

Przy założeniu, że potencjalny kontakt ze skórą jest ograniczony do wewnętrznej strony dłoni / jednej ręki / 
dłoni. 

11.2.6. Kontrola narażenia konsumentów: Wyroby papierowe - bezwodny boran cynku (AC 
8) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Obejmuje użycie materiałów o niskiej lub braku pylistości, w postaci stałej. 

Narażenie drogą pokarmową jest uważane za nieistotne. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Na każdy epizod używania obejmuje ilości do 3E3 g/epizod 

Czas trwania narażenia = 8 godz./epizod 

Obejmuje używanie do maks. 1 epizodu na dobę 

Inne czynniki wpływające na narażenie konsumentów 

Przy założeniu, że potencjalny kontakt ze skórą jest ograniczony do wewnętrznej strony dłoni / jednej ręki / 
dłoni. 

11.2.7. Kontrola narażenia konsumentów: Wyroby z drewna; Ściany i podłogi - bezwodny 
boran cynku (AC 11) 

[ECETOC TRA: Ściany i podłogi (dotyczy również materiałów innych niż drewno)] 

Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Narażenie drogą pokarmową jest uważane za nieistotne. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Na każdy epizod używania obejmuje ilości do 3E3 g/epizod 

Czas trwania narażenia = 8 godz./epizod 

Obejmuje używanie do maks. 1 epizodu na dobę 

Inne czynniki wpływające na narażenie konsumentów 

Przy założeniu, że potencjalny kontakt ze skórą jest ograniczony do wewnętrznej strony dłoni / jednej ręki / 
dłoni. 

11.2.8. Kontrola narażenia konsumentów: Wyroby z tworzyw sztucznych; Duże wyroby z 
tworzyw sztucznych - bezwodny boran cynku (AC 13) 

[ECETOC TRA: Duże wyroby z tworzyw sztucznych (plastikowe krzesło, wykładzina podłogowa z PCW, kosiarka, 
PC)] 

Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Narażenie drogą pokarmową jest uważane za nieistotne. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Na każdy epizod używania obejmuje ilości do 8E3 g/epizod 

Czas trwania narażenia = 8 godz./epizod 

Obejmuje używanie do maks. 1 epizodu na dobę 
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Inne czynniki wpływające na narażenie konsumentów 

Przy założeniu, że potencjalny kontakt ze skórą jest ograniczony do górnej części ciała. 

11.2.9. Kontrola narażenia konsumentów: Wyroby z tworzyw sztucznych; Małe wyroby z 
tworzyw sztucznych - bezwodny boran cynku (AC 13) 

[ECETOC TRA: Małe wyroby z tworzyw sztucznych (długopis, telefon komórkowy)] 

Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Na każdy epizod używania obejmuje ilości do 75 g/epizod 

Czas trwania narażenia = 8 godz./epizod 

Obejmuje używanie do maks. 1 epizodu na dobę 

Inne czynniki wpływające na narażenie konsumentów 

Przy założeniu, że potencjalny kontakt ze skórą jest ograniczony do końcówek palców dłoni. 

11.2.10. Kontrola narażenia konsumentów: Maszyny, urządzenia mechaniczne, wyroby 
elektryczne/elektroniczne - uwodniony boran cynku (AC 2) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Obejmuje użycie materiałów o niskiej lub braku pylistości, w postaci stałej. 

Narażenie drogą pokarmową jest uważane za nieistotne. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Na każdy epizod używania obejmuje ilości do 3E3 g/epizod 

Czas trwania narażenia = 8 godz./epizod 

Obejmuje używanie do maks. 1 epizodu na dobę 

Inne czynniki wpływające na narażenie konsumentów 

Przy założeniu, że potencjalny kontakt ze skórą jest ograniczony do wewnętrznej strony dłoni / jednej ręki / 
dłoni. 

11.2.11. Kontrola narażenia konsumentów: Wyroby z kamienia, gipsu, cementu, szkła i 
ceramiki - uwodniony boran cynku (AC 4) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 9,999% 

Obejmuje użycie materiałów o niskiej lub braku pylistości, w postaci stałej. 

Narażenie drogą pokarmową jest uważane za nieistotne. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Na każdy epizod używania obejmuje ilości do 3E3 g/epizod 

Czas trwania narażenia = 8 godz./epizod 

Obejmuje używanie do maks. 1 epizodu na dobę 

Inne czynniki wpływające na narażenie konsumentów 

Przy założeniu, że potencjalny kontakt ze skórą jest ograniczony do wewnętrznej strony dłoni / jednej ręki / 
dłoni. 

11.2.12. Kontrola narażenia konsumentów: Wyroby metalowe - uwodniony boran cynku 
(AC 7) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 
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Obejmuje stężenia do 10% 

Obejmuje użycie materiałów o niskiej lub braku pylistości, w postaci stałej. 

Narażenie drogą pokarmową jest uważane za nieistotne. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Na każdy epizod używania obejmuje ilości do 3E3 g/epizod 

Czas trwania narażenia = 8 godz./epizod 

Obejmuje używanie do maks. 1 epizodu na dobę 

Inne czynniki wpływające na narażenie konsumentów 

Przy założeniu, że potencjalny kontakt ze skórą jest ograniczony do wewnętrznej strony dłoni / jednej ręki / 
dłoni. 

11.2.13. Kontrola narażenia konsumentów: Wyroby papierowe - uwodniony boran cynku 
(AC 8) 
Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Obejmuje użycie materiałów o niskiej lub braku pylistości, w postaci stałej. 

Narażenie drogą pokarmową jest uważane za nieistotne. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Na każdy epizod używania obejmuje ilości do 3E3 g/epizod 

Czas trwania narażenia = 8 godz./epizod 

Obejmuje używanie do maks. 1 epizodu na dobę 

Inne czynniki wpływające na narażenie konsumentów 

Przy założeniu, że potencjalny kontakt ze skórą jest ograniczony do wewnętrznej strony dłoni / jednej ręki / 
dłoni. 

11.2.14. Kontrola narażenia konsumentów: Wyroby z drewna; Ściany i podłogi - 
uwodniony boran cynku (AC 11) 

[ECETOC TRA: Ściany i podłogi (dotyczy również materiałów innych niż drewno)] 

Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Narażenie drogą pokarmową jest uważane za nieistotne. 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Na każdy epizod używania obejmuje ilości do 3E3 g/epizod 

Czas trwania narażenia = 8 godz./epizod 

Obejmuje używanie do maks. 1 epizodu na dobę 

Inne czynniki wpływające na narażenie konsumentów 

Przy założeniu, że potencjalny kontakt ze skórą jest ograniczony do wewnętrznej strony dłoni / jednej ręki / 
dłoni. 

11.2.15. Kontrola narażenia konsumentów: Wyroby z tworzyw sztucznych; Duże wyroby 
z tworzyw sztucznych - uwodniony boran cynku (AC 13) 

[ECETOC TRA: Duże wyroby z tworzyw sztucznych (plastikowe krzesło, wykładzina podłogowa z PCW, kosiarka, 
PC)] 

Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Narażenie drogą pokarmową jest uważane za nieistotne. 
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Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Na każdy epizod używania obejmuje ilości do 8E3 g/epizod 

Czas trwania narażenia = 8 godz./epizod 

Obejmuje używanie do maks. 1 epizodu na dobę 

Inne czynniki wpływające na narażenie konsumentów 

Przy założeniu, że potencjalny kontakt ze skórą jest ograniczony do górnej części ciała. 

11.2.16. Kontrola narażenia konsumentów: Wyroby z tworzyw sztucznych; Małe wyroby 
z tworzyw sztucznych - uwodniony boran cynku (AC 13) 

[ECETOC TRA: Małe wyroby z tworzyw sztucznych (długopis, telefon komórkowy)] 

Charakterystyka produktu (wyrobu) 

Obejmuje stężenia do 10% 

Wykorzystywana ilość (lub zawarta w wyrobach), częstotliwość i okres zastosowania/narażenia 

Na każdy epizod używania obejmuje ilości do 75 g/epizod 

Czas trwania narażenia = 8 godz./epizod 

Obejmuje używanie do maks. 1 epizodu na dobę 

Inne czynniki wpływające na narażenie konsumentów 

Przy założeniu, że potencjalny kontakt ze skórą jest ograniczony do końcówek palców dłoni. 

11.3. Oszacowanie narażenia i odnośnik do pozycji źródłowych 

11.3.1. Uwolnienie do środowiska i narażenie: Powszechne zastosowanie wyrobów o niskim 
stopniu uwalniania (w pomieszczeniach/na zewnątrz) - Cynk (ERC 10a) 
Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Woda 5,5E-6 kg/dobę Szacowany współczynnik 
uwalniania 

Powietrze 2,75E-5 kg/dobę ERC 

Gleba 1,76E-3 kg/dobę ERC 

  

Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

Wody słodkie 2,76E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Osady (słodkowodne) 30,26 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) 0,257 

Wody morskie 4,36E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Osady (morskie) 4,784 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) 0,085 

Oczyszczalnia ścieków 2,75E-6 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Grunty rolne 0,282 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – wdychanie 
(skutki ogólnoustrojowe) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – droga 
pokarmowa 

9,28E-5 mg/kg m.c./dobę (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – drogi połączone  < 0,01 

11.3.2. Uwolnienie do środowiska i narażenie: Powszechne zastosowanie wyrobów o niskim 
stopniu uwalniania (w pomieszczeniach/na zewnątrz) - Bor (ERC 10a) 
Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Woda 5,5E-6 kg/dobę Szacowany współczynnik 
uwalniania 
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Droga uwalniania Tempo uwalniania Metoda szacowania uwalniania 

Powietrze 2,75E-5 kg/dobę ERC 

Gleba 1,76E-3 kg/dobę ERC 

  

Cel ochrony Oszacowanie narażenia RCR 

Wody słodkie 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Wody morskie 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Oczyszczalnia ścieków 2,75E-6 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Grunty rolne 3,22E-3 mg/kg s.m. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – wdychanie 
(skutki ogólnoustrojowe) 

4,14E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – droga 
pokarmowa 

1,2E-4 mg/kg m.c./dobę (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Człowiek do środowiska – drogi połączone  < 0,01 

11.3.3. Narażenie konsumenckie: Maszyny, urządzenia mechaniczne, wyroby 
elektryczne/elektroniczne - bezwodny boran cynku (AC 2) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 7,147 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) 0,282 

Droga pokarmowa, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,282 

11.3.4. Narażenie konsumenckie: Wyroby z kamienia, gipsu, cementu, szkła i ceramiki - 
bezwodny boran cynku (AC 4) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 7,147 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) 0,282 

Droga pokarmowa, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,282 

11.3.5. Narażenie konsumenckie: Wyroby metalowe - bezwodny boran cynku (AC 7) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 7,147 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) 0,282 

Droga pokarmowa, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe,  0,282 
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Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

długoterminowe 

11.3.6. Narażenie konsumenckie: Wyroby papierowe - bezwodny boran cynku (AC 8) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 7,147 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) 0,282 

Droga pokarmowa, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,282 

11.3.7. Narażenie konsumenckie: Wyroby z drewna; Ściany i podłogi - bezwodny boran 
cynku (AC 11) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,715 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) 0,028 

Droga pokarmowa, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,028 

11.3.8. Narażenie konsumenckie: Wyroby z tworzyw sztucznych; Duże wyroby z tworzyw 
sztucznych - bezwodny boran cynku (AC 13) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 14,58 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) 0,575 

Droga pokarmowa, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,575 



 

Boran cynku  

 
RAPORT BEZPIECZEŃSTWA 

CHEMICZNEGO 275

11.3.9. Narażenie konsumenckie: Wyroby z tworzyw sztucznych; Małe wyroby z tworzyw 
sztucznych - bezwodny boran cynku (AC 13) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,059 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Droga pokarmowa, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,167 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) 0,329 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,331 

11.3.10. Narażenie konsumenckie: Maszyny, urządzenia mechaniczne, wyroby 
elektryczne/elektroniczne - uwodniony boran cynku (AC 2) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 7,147 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) 0,052 

Droga pokarmowa, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,052 

11.3.11. Narażenie konsumenckie: Wyroby z kamienia, gipsu, cementu, szkła i ceramiki - 
uwodniony boran cynku (AC 4) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 7,146 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) 0,052 

Droga pokarmowa, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,052 

11.3.12. Narażenie konsumenckie: Wyroby metalowe - uwodniony boran cynku (AC 7) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 7,147 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) 0,052 

Droga pokarmowa, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,052 
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11.3.13. Narażenie konsumenckie: Wyroby papierowe - uwodniony boran cynku (AC 8) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 7,147 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) 0,052 

Droga pokarmowa, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,052 

11.3.14. Narażenie konsumenckie: Wyroby z drewna; Ściany i podłogi - uwodniony boran 
cynku (AC 11) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,715 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Droga pokarmowa, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 < 0,01 

11.3.15. Narażenie konsumenckie: Wyroby z tworzyw sztucznych; Duże wyroby z tworzyw 
sztucznych - uwodniony boran cynku (AC 13) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 14,58 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) 0,106 

Droga pokarmowa, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,106 

11.3.16. Narażenie konsumenckie: Wyroby z tworzyw sztucznych; Małe wyroby z tworzyw 
sztucznych - uwodniony boran cynku (AC 13) 
Droga narażenia i rodzaj skutków Oszacowanie narażenia RCR 

Wdychanie, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Wdychanie, miejscowe, długoterminowe 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Skóra, ogólnoustrojowe, długoterminowe 0,059 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Droga pokarmowa, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

0,167 mg/kg m.c./dobę (TRA Consumers 3.1) 0,242 

Łączone, ogólnoustrojowe, 
długoterminowe 

 0,242 

11.4. Wskazówki dla dalszych użytkowników pomagające określić, czy 
pracują w granicach określonych w scenariuszu narażenia 
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Wskazówki:  
Ten scenariusz narażenia dla użytkowników konsumenckich jest skierowany do osób przygotowujących, aby 
mogły wykorzystać podane w nim informacje przy projektowaniu produktów konsumenckich. Warunki 
stosowania mogą różnić się w pewien sposób od warunków opisanych w scenariuszu narażenia. Różnice między 
opisem warunków stosowania w scenariuszu narażenia a warunkami stosowania produktów użytkownika przez 
konsumentów nie oznaczają, że zastosowanie nie jest objęte scenariuszem. Ryzyko może nadal podlegać 
odpowiedniej kontroli. Sposób, w jaki użytkownik określa, czy jego warunki są równoważne, czy gorsze, nazywa 
się „skalowaniem”. Instrukcje dotyczące skalowania podano poniżej.  

Zdrowie człowieka: Narażenie konsumentów jest oszacowane za pomocą narzędzia TRA Consumers 3.1, zgodnie 
z wdrożeniem w wersji 3.7. CHESAR. W ten sposób zróżnicowano bezwodny boran cynku i uwodniony boranu 
cynku. 

Środowisko: Środowisko: emisje do środowiska są szacowane za pomocą wersji 2.1.2 EUSES, zgodnie z 
wdrożeniem w wersji 3.7. CHESAR. W przypadku modelowania środowiskowego za najgorszy przypadek 
przyjmuje się sytuację, w której boran cynku całkowicie rozpuszcza się w wodzie do jonów Zn i B 
odpowiadających za toksyczność. Chociaż bezwodny boran cynku zawiera 35,19% Zn i 17,45% B (w przypadku 
form uwodnionych stężenia te będą niższe), emisje do środowiska są szacowane przy założeniu równej ilości Zn 
i B. W związku z tym do oszacowania uwolnienia do przedziału wodnego wykorzystuje się określone informacje. 
Uwolnienia do powietrza i gleby oszacowano na podstawie domyślnych współczynników uwalniania dla ERC 
10a. 
 
Narzędzie do skalowania:  
Do skalowania należy użyć wyżej wskazanych publicznie dostępnych narzędzi do modelowania. 
 
Instrukcje dotyczące skalowania:  
Skalowanie może być wykorzystane do sprawdzenia, czy warunki konsumentów są „równoważne” z warunkami 
określonymi w scenariuszu narażenia. Jeżeli warunki stosowania użytkownika różnią się nieznacznie od 
warunków wskazanych w odpowiednim scenariuszu narażenia, użytkownik powinien być w stanie wykazać, że 
w jego warunkach stosowania poziomy narażenia są równoważne poziomom w opisanych warunkach lub od nich 
niższe. Można to wykazać poprzez skompensowanie zmiany w jednym szczególnym warunku za pomocą zmiany 
na poziomie pozostałych warunków.  
 
Parametry podlegające skalowaniu:  
Poniżej podano podstawowe wyznaczniki mogące się różnić w rzeczywistej sytuacji stosowania, które należy 
wykorzystać do skalowania.  

- Konsumenci:  
Procent substancji w mieszaninie/wyrobie, ilość użytego produktu na zastosowanie, czas narażenia na 
każde wydarzenie, częstotliwość stosowania w ciągu dnia.  
 

- Środowisko:  
Czynniki uwalniania.  

 
Dalsze szczegóły dotyczące skalowania znajdują się w poradniku ECHA: Guidance for downstream users v2.1 
(październik 2014), a także w poradniku ECHA Practical Guide 13 (czerwiec 2012).  
 
Granice skalowania:  
Współczynniki charakterystyki ryzyka (RCR), których nie należy przekraczać, opisano w sekcji 11.3. 
 


