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0. Evaluare calitativă – Condiții și măsuri suplimentare, în 
funcție de clasificarea riscurilor pentru sănătatea umană 
 

Substanța borat de zinc anhidru a fost clasificată ca fiind iritantă pentru ochi 2 (H319) și, prin urmare, trebuie 
implementate condiții specifice de utilizare (condiții operaționale și măsuri de administrare a riscurilor (RMM)) 
și trebuie asigurat echipament de protecție personală (EPP), dacă se preconizează că va exista expunere. Sunt 
sugerate următoarele măsuri, care să asigure un control adecvat al riscului atribuit în conformitate cu clasificarea. 

Condiții operaționale generale și măsuri de administrare a riscurilor (RMM) 
 

- Asigurați reducerea la minimum a fazelor/activităților manuale. 
- Adoptați proceduri de lucru care să reducă la minimum stropirile și revărsările. 
- Asigurați-vă că evitați contactul cu instrumentele și obiectele contaminate. 
- Se presupune că se efectuează curățarea regulată a echipamentelor și a zonei de lucru. 
- Asigurați-vă că există un manager/supraveghetor, care să verifice dacă măsurile de administrare a 

riscurilor (RMM) sunt aplicate și dacă sunt respectate condițiile operaționale. 
- Asigurați-vă că personalul este instruit cu privire la bunele practici. 
- Se presupune că există un standard ridicat al igienei personale. 

 
Echipament de protecție personală 
 

- Purtați ochelari de protecție împotriva substanțelor chimice. Materiale adecvate pentru a asigura un timp 
de străpungere > 8 ore: cauciuc butilic cu o grosime de 0,5 mm sau 0,35 mm, neopren cu o grosime de 
0,5 mm și cauciuc nitrilic cu o grosime de 0,35 mm. 

 
Măsuri suplimentare prevăzute de frazele de precauție 
 

- Spălați-vă bine după utilizare. 
- Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de 

protecţie a feţei. 
- ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele 

de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuaţi să clătiţi. 
- Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul. 
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1. SE 1: Formulare sau reambalare; Produse diverse (PC 1, 
PC 9a, PC 12, PC 24, PC 32) 

1.1. Descriptorii utilizării 
Denumirea SE: Formularea boratului de zinc în amestecuri sau materiale 
Categoria de produs: Adezivi, produse de etanșare (PC 1), Acoperiri și vopsele, diluanți, agenți de îndepărtare a 
vopselei (PC 9a), Îngrășăminte (PC 12), Lubrifianți, vaseline și produse de demulare (PC 24), Preparate și compuși 
polimerici (PC 32) 

Mediu  

1: Formulare în amestec - Zinc ERC 2 

2: Formulare în amestec - Bor ERC 2 

3: Formulare în matrice solidă - Zinc ERC 3 

4: Formulare în matrice solidă - Bor ERC 3 

Lucrător  

5: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără probabilitate de expunere sau 
în procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere - borat de zinc anhidru 

PROC 1 

6: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără probabilitate de expunere sau 
în procese cu condiții de izolare echivalente - formulare lichidă - borat de zinc anhidru 

PROC 1 

7: Procedeu de deshidratare pentru obținerea boratului de zinc anhidru PROC 2 

8: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu cu expunere ocazională 
controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere - borat de zinc 
anhidru 

PROC 2 

9: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu cu expunere ocazională 
controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente - formulare lichidă - borat de 
zinc anhidru 

PROC 2 

10: Fabricare sau formulare în industria chimică în procese discontinue închise cu 
expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere 
- borat de zinc anhidru 

PROC 3 

11: Fabricare sau formulare în industria chimică în procese discontinue închise cu 
expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente - 
formulare lichidă - borat de zinc anhidru 

PROC 3 

12: Producție chimică în cadrul căreia există posibilitatea de expunere - pulbere - borat 
de zinc anhidru 

PROC 4 

13: Producție chimică în cadrul căreia există posibilitatea de expunere - formulare 
lichidă - borat de zinc anhidru 

PROC 4 

14: Amestecare sau combinare în procese discontinue - pulbere - borat de zinc anhidru PROC 5 

15: Amestecare sau combinare în procese discontinue - formulare lichidă - borat de zinc 
anhidru 

PROC 5 

16: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități 
nespecializate - pulbere - borat de zinc anhidru 

PROC 8a 

17: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități 
nespecializate - granule/pelete - borat de zinc anhidru 

PROC 8a 

18: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități 
nespecializate - formulare lichidă - borat de zinc anhidru 

PROC 8a 

19: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități specializate 
- pulbere - borat de zinc anhidru 

PROC 8b 

20: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități specializate 
- granule/pelete - borat de zinc anhidru 

PROC 8b 

21: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități specializate 
- formulare lichidă - borat de zinc anhidru 

PROC 8b 
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22: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici (linie de umplere dedicată, 
inclusiv cu cântărire) - pulbere - borat de zinc anhidru 

PROC 9 

23: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici (linie de umplere dedicată, 
inclusiv cu cântărire) - granule/pelete - borat de zinc anhidru 

PROC 9 

24: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici (linie de umplere dedicată, 
inclusiv cu cântărire) - formulare lichidă - borat de zinc anhidru 

PROC 9 

25: Utilizare de agenți de expandare în fabricarea spumei - borat de zinc anhidru PROC 12 

26: Tabletare, comprimare, extrudare, peletizare, granulare - borat de zinc anhidru PROC 14 

27: Utilizare ca reactiv de laborator - pulbere - borat de zinc anhidru PROC 15 

28: Utilizare ca reactiv de laborator - formulare lichidă - borat de zinc anhidru PROC 15 

29: Întreținere manuală (curățare și reparare) a mașinilor - pulbere - borat de zinc 
anhidru 

PROC 28 

30: Întreținere manuală (curățare și reparare) a mașinilor - formulare lichidă - borat de 
zinc anhidru 

PROC 28 

31: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără probabilitate de expunere 
sau în procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere - borat de zinc hidratat 

PROC 1 

32: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără probabilitate de expunere 
sau în procese cu condiții de izolare echivalente - formulare lichidă - borat de zinc 
hidratat 

PROC 1 

33: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu cu expunere ocazională 
controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere - borat de zinc 
hidratat 

PROC 2 

34: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu cu expunere ocazională 
controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente - formulare lichidă - borat de 
zinc hidratat 

PROC 2 

35: Fabricare sau formulare în industria chimică în procese discontinue închise cu 
expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere 
- borat de zinc hidratat 

PROC 3 

36: Fabricare sau formulare în industria chimică în procese discontinue închise cu 
expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente - 
formulare lichidă - borat de zinc hidratat 

PROC 3 

37: Producție chimică în cadrul căreia există posibilitatea de expunere - pulbere - borat 
de zinc hidratat 

PROC 4 

38: Producție chimică în cadrul căreia există posibilitatea de expunere - formulare 
lichidă - borat de zinc hidratat 

PROC 4 

39: Amestecare sau combinare în procese discontinue - pulbere - borat de zinc hidratat PROC 5 

40: Amestecare sau combinare în procese discontinue - formulare lichidă - borat de zinc 
hidratat 

PROC 5 

41: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități 
nespecializate - pulbere - borat de zinc hidratat 

PROC 8a 

42: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități 
nespecializate - granule/pelete - borat de zinc hidratat 

PROC 8a 

43: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități 
nespecializate - formulare lichidă - borat de zinc hidratat 

PROC 8a 

44: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități specializate 
- pulbere - borat de zinc hidratat 

PROC 8b 

45: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități specializate 
- granule/pelete - borat de zinc hidratat 

PROC 8b 

46: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități specializate 
- formulare lichidă - borat de zinc hidratat 

PROC 8b 

47: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici (linie de umplere dedicată, PROC 9 
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inclusiv cu cântărire) - pulbere - borat de zinc hidratat 

48: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici (linie de umplere dedicată, 
inclusiv cu cântărire) - granule/pelete - borat de zinc hidratat 

PROC 9 

49: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici (linie de umplere dedicată, 
inclusiv cu cântărire) - formulare lichidă - borat de zinc hidratat 

PROC 9 

50: Utilizare de agenți de expandare în fabricarea spumei - borat de zinc hidratat PROC 12 

51: Tabletare, comprimare, extrudare, peletizare, granulare - borat de zinc hidratat PROC 14 

52: Utilizare ca reactiv de laborator - pulbere - borat de zinc hidratat PROC 15 

53: Utilizare ca reactiv de laborator - formulare lichidă - borat de zinc hidratat PROC 15 

54: Întreținere manuală (curățare și reparare) a mașinilor - pulbere - borat de zinc 
hidratat 

PROC 28 

55: Întreținere manuală (curățare și reparare) a mașinilor - formulare lichidă - borat de 
zinc hidratat 

PROC 28 

1.2. Condiții de utilizare care afectează expunerea 

1.2.1. Controlul expunerii mediului: Formulare în amestec - Zinc (ERC 2) 
Cantitatea utilizată, frecvența și durata utilizării (sau durata de viață utilă) 

Cantitatea zilnică utilizată per amplasament ≤ 0,6 tone/zi 

Cantitatea anuală utilizată per amplasament ≤ 135 tone/an 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Precipitatoare electrostatice sau precipitatoare electrostatice umede sau cicloane sau filtru textil/cu sac sau 
filtru ceramic/metalic cu sită 

Precipitare chimică sau sedimentare sau filtrare sau electroliză sau osmoză inversă sau schimb ionic 

Condiții și măsuri referitoare la stația de epurare biologică 

Se presupune că există o stație municipală de tratare a apelor uzate. 

Debitul de apă industrială estimat în stația de epurare a apelor uzate menajere ≥ 2E3 m3/zi 

Condiții și măsuri referitoare la tratarea externă a deșeurilor (inclusiv deșeuri de articole) 

Eliminați deșeurile de produs sau recipientele utilizate în conformitate cu reglementările naționale. 

1.2.2. Controlul expunerii mediului: Formulare în amestec - Bor (ERC 2) 
Cantitatea utilizată, frecvența și durata utilizării (sau durata de viață utilă) 

Cantitatea zilnică utilizată per amplasament ≤ 0,6 tone/zi 

Cantitatea anuală utilizată per amplasament ≤ 135 tone/an 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Precipitatoare electrostatice sau precipitatoare electrostatice umede sau cicloane sau filtru textil/cu sac sau 
filtru ceramic/metalic cu sită 

Precipitare chimică sau sedimentare sau filtrare sau electroliză sau osmoză inversă sau schimb ionic 

Condiții și măsuri referitoare la stația de epurare biologică 

Se presupune că există o stație municipală de tratare a apelor uzate. 

Debitul de apă industrială estimat în stația de epurare a apelor uzate menajere ≥ 2E3 m3/zi  

Condiții și măsuri referitoare la tratarea externă a deșeurilor (inclusiv deșeuri de articole) 

Eliminați deșeurile de produs sau recipientele utilizate în conformitate cu reglementările naționale. 

1.2.3. Controlul expunerii mediului: Formulare în matrice solidă - Zinc (ERC 3) 
Cantitatea utilizată, frecvența și durata utilizării (sau durata de viață utilă) 

Cantitatea zilnică utilizată per amplasament ≤ 0,6 tone/zi 
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Cantitatea anuală utilizată per amplasament ≤ 135 tone/an 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că emisiile în aer sunt reduse prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri de administrare 
a riscurilor (RMM): precipitatoare electrostatice, precipitatoare electrostatice umede, cicloane, filtru textil/cu 
sac sau filtru ceramic/metalic cu sită. 

Se presupune că apele reziduale sunt tratate pe loc, prin precipitare chimică, sedimentare, filtrare, electroliză, 
osmoză inversă sau schimb de ioni. 

Condiții și măsuri referitoare la stația de epurare biologică 

Asigurați tratarea locală a apelor uzate. 

Debitul de apă industrială estimat în stația de epurare a apelor uzate menajere ≥ 2E3 m3/zi 

Nu aplicați pe sol nămolul rezultat din procesul de tratare a apei 

Condiții și măsuri referitoare la tratarea externă a deșeurilor (inclusiv deșeuri de articole) 

Eliminați deșeurile de produs sau recipientele utilizate în conformitate cu reglementările naționale. 

1.2.4. Controlul expunerii mediului: Formulare în matrice solidă - Bor (ERC 3) 
Cantitatea utilizată, frecvența și durata utilizării (sau durata de viață utilă) 

Cantitatea zilnică utilizată per amplasament ≤ 0,6 tone/zi 

Cantitatea anuală utilizată per amplasament ≤ 135 tone/an 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că emisiile în aer sunt reduse prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri de administrare 
a riscurilor (RMM): precipitatoare electrostatice, precipitatoare electrostatice umede, cicloane, filtru textil/cu 
sac sau filtru ceramic/metalic cu sită. 

Se presupune că apele reziduale sunt tratate pe loc, prin precipitare chimică, sedimentare, filtrare, electroliză, 
osmoză inversă sau schimb de ioni. 

Condiții și măsuri referitoare la stația de epurare biologică 

Asigurați tratarea locală a apelor uzate. 

Debitul de apă industrială estimat în stația de epurare a apelor uzate menajere ≥ 2E3 m3/zi 

Nu aplicați pe sol nămolul rezultat din procesul de tratare a apei 

Condiții și măsuri referitoare la tratarea externă a deșeurilor (inclusiv deșeuri de articole) 

Eliminați deșeurile de produs sau recipientele utilizate în conformitate cu reglementările naționale. 

1.2.5. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis 
fără probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere - 
borat de zinc anhidru (PROC 1) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 
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Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 150 °C 

Utilizare în spații interioare 

1.2.6. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis 
fără probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente - formulare 
lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 1) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 

1.2.7. Controlul expunerii lucrătorilor: Procedeu de deshidratare pentru obținerea 
boratului de zinc anhidru (PROC 2) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 



 

Borat de zinc  

Generată cu Chesar 3.7 SE destinat comunicării 10

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 425 °C 

Utilizare în spații interioare 

1.2.8. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis 
continuu cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente 
- pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 2) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Utilizare în sisteme izolate; Transferul este închis, recipientul receptor fiind fixat sau sigilat la recipientul sursă.; 
Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 150 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă manipularea fără utilizarea de aer comprimat. 

1.2.9. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis 
continuu cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente 
- formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 2) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 
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Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Utilizare în sisteme izolate; Transferul este închis, recipientul receptor fiind fixat sau sigilat la recipientul sursă.; 
Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață > 3 m2 

1.2.10. Controlul expunerii lucrătorilor: Fabricare sau formulare în industria chimică în 
procese discontinue închise cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de 
izolare echivalente - pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 3) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Utilizare în sisteme izolate; Transferul este închis, recipientul receptor fiind fixat sau sigilat la recipientul sursă.; 
Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
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corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 150 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă manipularea fără utilizarea de aer comprimat. 

1.2.11. Controlul expunerii lucrătorilor: Fabricare sau formulare în industria chimică în 
procese discontinue închise cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de 
izolare echivalente - formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 3) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Utilizare în sisteme izolate; Transferul este închis, recipientul receptor fiind fixat sau sigilat la recipientul sursă.; 
Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață > 3 m2 

1.2.12. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică în cadrul căreia există 
posibilitatea de expunere - pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 4) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 
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Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă cantități < 1000 kg 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 150 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă manipularea fără utilizarea de aer comprimat. 

1.2.13. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică în cadrul căreia există 
posibilitatea de expunere - formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 4) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 
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Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață > 3 m2 

1.2.14. Controlul expunerii lucrătorilor: Amestecare sau combinare în procese discontinue 
- pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 5) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă cantități < 1000 kg 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 150 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă manipularea fără utilizarea de aer comprimat. 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. cernerea izolată a sacilor 
mari numai cu deschidere mică). 

1.2.15. Controlul expunerii lucrătorilor: Amestecare sau combinare în procese discontinue 
- formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 5) 
Caracteristicile produsului (articolului) 
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Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață > 3 m2 

1.2.16. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații nededicate - pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 8a) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de pulberi < 100 kg/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 
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Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. transferul pulberilor dintr-
un sac mare printr-o deschidere mică). 

1.2.17. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații nededicate - granule/pelete - borat de zinc anhidru (PROC 8a) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire mediu: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care se depune 
rapid datorită gravitației. De exemplu, nisip. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea de granule, fulgi sau pelete. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. transferul pulberilor dintr-
un sac mare printr-o deschidere mică). 
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1.2.18. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații nededicate - formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 8a) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă încărcarea scufundată. 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. transferul de lichid printr-
un orificiu mic de umplere, cum ar fi realimentarea vehiculelor). 

1.2.19. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații dedicate - pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 8b) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de pulberi < 1000 kg/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 
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Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

1.2.20. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații dedicate - granule/pelete - borat de zinc anhidru (PROC 8b) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire mediu: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care se depune 
rapid datorită gravitației. De exemplu, nisip. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea de granule, fulgi sau pelete. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 
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Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

1.2.21. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații dedicate - formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 8b) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă încărcarea scufundată. 

1.2.22. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente 
mici (linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - pulbere - borat de zinc anhidru 
(PROC 9) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de pulberi < 100 kg/min. 
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Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. transferul pulberilor dintr-
un sac mare printr-o deschidere mică). 

1.2.23. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente 
mici (linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - granule/pelete - borat de zinc anhidru 
(PROC 9) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire mediu: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care se depune 
rapid datorită gravitației. De exemplu, nisip. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea de granule, fulgi sau pelete. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de pulberi < 1000 kg/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 
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Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. transferul pulberilor dintr-
un sac mare printr-o deschidere mică). 

1.2.24. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente 
mici (linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - formulare lichidă - borat de zinc 
anhidru (PROC 9) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 1000 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. transferul de lichid printr-
un orificiu mic de umplere, cum ar fi realimentarea vehiculelor). 

1.2.25. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizare de agenți de expandare în fabricarea 
spumei - borat de zinc anhidru (PROC 12) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 
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Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață > 3 m2 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

1.2.26. Controlul expunerii lucrătorilor: Tabletare, comprimare, extrudare, peletizare, 
granulare - borat de zinc anhidru (PROC 14) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă comprimarea pulberilor < 1000 kg/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 300 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. cernerea izolată a sacilor 
mari numai cu deschidere mică). 

1.2.27. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizare ca reactiv de laborator - pulbere - borat 
de zinc anhidru (PROC 15) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 

1.2.28. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizare ca reactiv de laborator - formulare 
lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 15) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 
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Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 

1.2.29. Controlul expunerii lucrătorilor: Întreținere manuală (curățare și reparare) a 
mașinilor - pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 28) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Se presupune o manipulare atentă 

Acoperă manipularea obiectelor cu praf rezidual vizibil (de ex. obiecte acoperite cu praf provenit din activitățile 
generatoare de praf din jur). 

1.2.30. Controlul expunerii lucrătorilor: Întreținere manuală (curățare și reparare) a 
mașinilor - formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 28) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 
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Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

1.2.31. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces 
închis fără probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente - 
pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 1) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 150 °C 

Utilizare în spații interioare 

1.2.32. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces 
închis fără probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente - 
formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 1) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 
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Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 

1.2.33. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces 
închis continuu cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare 
echivalente - pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 2) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 150 °C 

Utilizare în spații interioare 

1.2.34. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces 
închis continuu cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare 
echivalente - formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 2) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 
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Utilizare în sisteme izolate; Transferul este închis, recipientul receptor fiind fixat sau sigilat la recipientul sursă.; 
Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață > 3 m2 

1.2.35. Controlul expunerii lucrătorilor: Fabricare sau formulare în industria chimică în 
procese discontinue închise cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de 
izolare echivalente - pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 3) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 150 °C 

Utilizare în spații interioare 

1.2.36. Controlul expunerii lucrătorilor: Fabricare sau formulare în industria chimică în 
procese discontinue închise cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de 
izolare echivalente - formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 3) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 
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Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Utilizare în sisteme izolate; Transferul este închis, recipientul receptor fiind fixat sau sigilat la recipientul sursă.; 
Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață > 3 m2 

1.2.37. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică în cadrul căreia există 
posibilitatea de expunere - pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 4) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă cantități < 100 kg 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 150 °C 
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Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă manipularea fără utilizarea de aer comprimat. 

1.2.38. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică în cadrul căreia există 
posibilitatea de expunere - formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 4) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață > 3 m2 

1.2.39. Controlul expunerii lucrătorilor: Amestecare sau combinare în procese discontinue 
- pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 5) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă cantități < 100 kg 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 
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Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 150 °C 

Acoperă un volum al încăperii > 1000 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă manipularea fără utilizarea de aer comprimat. 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. cernerea izolată a sacilor 
mari numai cu deschidere mică). 

1.2.40. Controlul expunerii lucrătorilor: Amestecare sau combinare în procese discontinue 
- formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 5) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață > 3 m2 
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1.2.41. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații nededicate - pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 8a) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de pulberi < 100 kg/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. transferul pulberilor dintr-
un sac mare printr-o deschidere mică). 

1.2.42. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații nededicate - granule/pelete - borat de zinc hidratat (PROC 8a) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Solid; grad de prăfuire mediu: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care se depune 
rapid datorită gravitației. De exemplu, nisip. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea de granule, fulgi sau pelete. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de pulberi < 100 kg/min. 
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Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. transferul pulberilor dintr-
un sac mare printr-o deschidere mică). 

1.2.43. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații nededicate - formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 8a) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă încărcarea scufundată. 
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Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. transferul de lichid printr-
un orificiu mic de umplere, cum ar fi realimentarea vehiculelor). 

1.2.44. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații dedicate - pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 8b) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de pulberi < 1000 kg/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

1.2.45. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații dedicate - granule/pelete - borat de zinc hidratat (PROC 8b) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Solid; grad de prăfuire mediu: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care se depune 
rapid datorită gravitației. De exemplu, nisip. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea de granule, fulgi sau pelete. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 
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Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

1.2.46. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații dedicate - formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 8b) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 
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Acoperă încărcarea scufundată. 

1.2.47. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente 
mici (linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - pulbere - borat de zinc hidratat 
(PROC 9) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de pulberi < 100 kg/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. transferul pulberilor dintr-
un sac mare printr-o deschidere mică). 

1.2.48. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente 
mici (linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - granule/pelete - borat de zinc hidratat 
(PROC 9) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Solid; grad de prăfuire mediu: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care se depune 
rapid datorită gravitației. De exemplu, nisip. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea de granule, fulgi sau pelete. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 
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Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de pulberi < 100 kg/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. transferul pulberilor dintr-
un sac mare printr-o deschidere mică). 

1.2.49. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente 
mici (linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - formulare lichidă - borat de zinc 
hidratat (PROC 9) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 1000 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. transferul de lichid printr-
un orificiu mic de umplere, cum ar fi realimentarea vehiculelor). 

1.2.50. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizare de agenți de expandare în fabricarea 
spumei - borat de zinc hidratat (PROC 12) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață > 3 m2 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

1.2.51. Controlul expunerii lucrătorilor: Tabletare, comprimare, extrudare, peletizare, 
granulare - borat de zinc hidratat (PROC 14) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă comprimarea pulberilor < 100 kg/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 
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Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 300 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. cernerea izolată a sacilor 
mari numai cu deschidere mică). 

1.2.52. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizare ca reactiv de laborator - pulbere - borat 
de zinc hidratat (PROC 15) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 

1.2.53. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizare ca reactiv de laborator - formulare 
lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 15) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 
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Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 

1.2.54. Controlul expunerii lucrătorilor: Întreținere manuală (curățare și reparare) a 
mașinilor - pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 28) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Se presupune o manipulare atentă 
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Acoperă manipularea obiectelor cu praf rezidual vizibil (de ex. obiecte acoperite cu praf provenit din activitățile 
generatoare de praf din jur). 

1.2.55. Controlul expunerii lucrătorilor: Întreținere manuală (curățare și reparare) a 
mașinilor - formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 28) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 100% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

1.3. Estimarea expunerii și referirea la sursa acesteia 

1.3.1. Eliberarea în mediu și expunerea: Formulare în amestec - Zinc (ERC 2) 
Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Apă 0,015 kg/zi Factor de eliberare estimat 

Aer 3 kg/zi Factor de eliberare estimat 

Sol 0,06 kg/zi ERC 
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Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

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

Sedimente (apă dulce) 61,32 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) 0,521 

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

Sedimente (apă marină) 7,89 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) 0,14 

Stație de tratare a apelor uzate 7,49E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,075 

Sol agricol 0,296 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Inhalare 
(efecte sistemice) 

5,14E-4 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Cale 
orală 

0,029 mg/kg gc/zi (EUSES 2.1.2) 0,035 

Contaminarea omului din mediu – căi 
combinate 

 0,035 

1.3.2. Eliberarea în mediu și expunerea: Formulare în amestec - Bor (ERC 2) 
Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Apă 0,015 kg/zi Factor de eliberare estimat 

Aer 3 kg/zi Factor de eliberare estimat 

Sol 0,06 kg/zi ERC 

  

Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

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

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

Stație de tratare a apelor uzate 7,5E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sol agricol 6,34E-3 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Inhalare 
(efecte sistemice) 

5,14E-4 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Cale 
orală 

0,077 mg/kg gc/zi (EUSES 2.1.2) 0,454 

Contaminarea omului din mediu – căi 
combinate 

 0,454 

1.3.3. Eliberarea în mediu și expunerea: Formulare în matrice solidă - Zinc (ERC 3) 
Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Apă 0,03 kg/zi SPERC 

Aer 0,03 kg/zi SPERC 

Sol 0,6 kg/zi SPERC 

  

Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

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

Sedimente (apă dulce) 92,39 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) 0,784 

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

Sedimente (apă marină) 10,99 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) 0,195 

Stație de tratare a apelor uzate 0,015 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,15 

Sol agricol 0,282 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Inhalare 
(efecte sistemice) 

5,3E-6 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 
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Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Contaminarea omului din mediu – Cale 
orală 

3,84E-4 mg/kg gc/zi (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – căi 
combinate 

 < 0,01 

1.3.4. Eliberarea în mediu și expunerea: Formulare în matrice solidă - Bor (ERC 3) 
Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Apă 0,03 kg/zi SPERC 

Aer 0,03 kg/zi SPERC 

Sol 0,6 kg/zi SPERC 

  

Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

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

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

Stație de tratare a apelor uzate 0,015 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sol agricol 3,25E-3 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Inhalare 
(efecte sistemice) 

5,14E-6 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Cale 
orală 

9,19E-4 mg/kg gc/zi (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – căi 
combinate 

 < 0,01 

1.3.5. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără 
probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere - borat 
de zinc anhidru (PROC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,014 

Dermică, sistemică, termen lung 0,034 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

1.3.6. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără 
probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente - formulare 
lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,014 

Dermică, sistemică, termen lung 0,034 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

1.3.7. Expunerea lucrătorilor: Procedeu de deshidratare pentru obținerea boratului de zinc 
anhidru (PROC 2) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,04 

Inhalare, locală, termen lung 0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,145 
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Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Dermică, sistemică, termen lung 1,37 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,039 

Combinată, sistemică, termen lung  0,079 

1.3.8. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu 
cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere 
- borat de zinc anhidru (PROC 2) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalare, locală, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermică, sistemică, termen lung 0,822 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,023 

Combinată, sistemică, termen lung  0,197 

 

 

1.3.9. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu 
cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente - 
formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 2) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 4,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 4,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,822 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,023 

Combinată, sistemică, termen lung  0,025 

1.3.10. Expunerea lucrătorilor: Fabricare sau formulare în industria chimică în procese 
discontinue închise cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare 
echivalente - pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 3) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalare, locală, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermică, sistemică, termen lung 0,414 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,012 

Combinată, sistemică, termen lung  0,185 

1.3.11. Expunerea lucrătorilor: Fabricare sau formulare în industria chimică în procese 
discontinue închise cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare 
echivalente - formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 3) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 4,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 4,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,414 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,012 

Combinată, sistemică, termen lung  0,013 

1.3.12. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică în cadrul căreia există posibilitatea de 
expunere - pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 4) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 
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Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, locală, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermică, sistemică, termen lung 4,116 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,116 

Combinată, sistemică, termen lung  0,233 

1.3.13. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică în cadrul căreia există posibilitatea de 
expunere - formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 4) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,044 mg/m³ (ART) 0,018 

Inhalare, locală, termen lung 0,044 mg/m³ (ART) 0,064 

Dermică, sistemică, termen lung 4,116 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,116 

Combinată, sistemică, termen lung  0,134 

1.3.14. Expunerea lucrătorilor: Amestecare sau combinare în procese discontinue - pulbere 
- borat de zinc anhidru (PROC 5) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalare, locală, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,232 

Combinată, sistemică, termen lung  0,405 

1.3.15. Expunerea lucrătorilor: Amestecare sau combinare în procese discontinue - 
formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 5) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inhalare, locală, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,232 

Combinată, sistemică, termen lung  0,409 

1.3.16. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații nededicate - pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 8a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalare, locală, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermică, sistemică, termen lung 13,71 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,386 

Combinată, sistemică, termen lung  0,56 

1.3.17. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații nededicate - granule/pelete - borat de zinc anhidru (PROC 8a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalare, locală, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,232 

Combinată, sistemică, termen lung  0,405 

1.3.18. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații nededicate - formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 8a) 
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Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inhalare, locală, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermică, sistemică, termen lung 13,71 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,386 

Combinată, sistemică, termen lung  0,564 

1.3.19. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații dedicate - pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 8b) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,48 mg/m³ (ART) 0,194 

Inhalare, locală, termen lung 0,48 mg/m³ (ART) 0,696 

Dermică, sistemică, termen lung 13,71 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,386 

Combinată, sistemică, termen lung  0,58 

 

1.3.20. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații dedicate - granule/pelete - borat de zinc anhidru (PROC 8b) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inhalare, locală, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,232 

Combinată, sistemică, termen lung  0,349 

1.3.21. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații dedicate - formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 8b) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,15 mg/m³ (ART) 0,06 

Inhalare, locală, termen lung 0,15 mg/m³ (ART) 0,217 

Dermică, sistemică, termen lung 13,71 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,386 

Combinată, sistemică, termen lung  0,447 

1.3.22. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici 
(linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 
9) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalare, locală, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermică, sistemică, termen lung 6,86 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,193 

Combinată, sistemică, termen lung  0,367 

1.3.23. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici 
(linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - granule/pelete - borat de zinc anhidru 
(PROC 9) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inhalare, locală, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 
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Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Dermică, sistemică, termen lung 4,116 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,116 

Combinată, sistemică, termen lung  0,233 

1.3.24. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici 
(linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - formulare lichidă - borat de zinc anhidru 
(PROC 9) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,4 mg/m³ (ART) 0,161 

Inhalare, locală, termen lung 0,4 mg/m³ (ART) 0,58 

Dermică, sistemică, termen lung 6,86 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,193 

Combinată, sistemică, termen lung  0,355 

1.3.25. Expunerea lucrătorilor: Utilizare de agenți de expandare în fabricarea spumei - 
borat de zinc anhidru (PROC 12) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inhalare, locală, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermică, sistemică, termen lung 0,34 mg/kg gc/zi (ECETOC TRA Workers) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,187 

1.3.26. Expunerea lucrătorilor: Tabletare, comprimare, extrudare, peletizare, granulare - 
borat de zinc anhidru (PROC 14) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inhalare, locală, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermică, sistemică, termen lung 2,058 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,058 

Combinată, sistemică, termen lung  0,175 

1.3.27. Expunerea lucrătorilor: Utilizare ca reactiv de laborator - pulbere - borat de zinc 
anhidru (PROC 15) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,202 

Inhalare, locală, termen lung 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,725 

Dermică, sistemică, termen lung 0,34 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,211 

1.3.28. Expunerea lucrătorilor: Utilizare ca reactiv de laborator - formulare lichidă - borat 
de zinc anhidru (PROC 15) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,202 

Inhalare, locală, termen lung 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,725 

Dermică, sistemică, termen lung 0,34 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,211 

1.3.29. Expunerea lucrătorilor: Întreținere manuală (curățare și reparare) a mașinilor - 
pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 28) 



 

Borat de zinc  

Generată cu Chesar 3.7 SE destinat comunicării 47

Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,24 mg/m³ (ART) 0,097 

Inhalare, locală, termen lung 0,24 mg/m³ (ART) 0,348 

Dermică, sistemică, termen lung 13,71 mg/kg gc/zi (ECETOC TRA Workers) 0,386 

Combinată, sistemică, termen lung  0,483 

1.3.30. Expunerea lucrătorilor: Întreținere manuală (curățare și reparare) a mașinilor - 
formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 28) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,04 mg/m³ (ART) 0,016 

Inhalare, locală, termen lung 0,04 mg/m³ (ART) 0,058 

Dermică, sistemică, termen lung 13,71 mg/kg gc/zi (ECETOC TRA Workers) 0,386 

Combinată, sistemică, termen lung  0,402 

 

1.3.31. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără 
probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere - borat 
de zinc hidratat (PROC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,012 

Dermică, sistemică, termen lung 0,034 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

1.3.32. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără 
probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente - formulare 
lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,012 

Dermică, sistemică, termen lung 0,034 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

1.3.33. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis 
continuu cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente 
- pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 2) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,015 

Inhalare, locală, termen lung 0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,123 

Dermică, sistemică, termen lung 1,37 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,018 

1.3.34. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis 
continuu cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente 
- formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 2) 
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Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,044 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,044 mg/m³ (ART) 0,054 

Dermică, sistemică, termen lung 1,37 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,01 

1.3.35. Expunerea lucrătorilor: Fabricare sau formulare în industria chimică în procese 
discontinue închise cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare 
echivalente - pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 3) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,015 

Inhalare, locală, termen lung 0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,123 

Dermică, sistemică, termen lung 0,69 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,016 

 

 

1.3.36. Expunerea lucrătorilor: Fabricare sau formulare în industria chimică în procese 
discontinue închise cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare 
echivalente - formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 3) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,044 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,044 mg/m³ (ART) 0,054 

Dermică, sistemică, termen lung 0,69 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

1.3.37. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică în cadrul căreia există posibilitatea de 
expunere - pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 4) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalare, locală, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermică, sistemică, termen lung 6,86 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,018 

Combinată, sistemică, termen lung  0,081 

1.3.38. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică în cadrul căreia există posibilitatea de 
expunere - formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 4) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalare, locală, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermică, sistemică, termen lung 6,86 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,018 

Combinată, sistemică, termen lung  0,082 

1.3.39. Expunerea lucrătorilor: Amestecare sau combinare în procese discontinue - pulbere 
- borat de zinc hidratat (PROC 5) 
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Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,65 mg/m³ (ART) 0,096 

Inhalare, locală, termen lung 0,65 mg/m³ (ART) 0,802 

Dermică, sistemică, termen lung 13,71 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,036 

Combinată, sistemică, termen lung  0,131 

1.3.40. Expunerea lucrătorilor: Amestecare sau combinare în procese discontinue - 
formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 5) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalare, locală, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermică, sistemică, termen lung 13,71 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,036 

Combinată, sistemică, termen lung  0,1 

1.3.41. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații nededicate - pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 8a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalare, locală, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermică, sistemică, termen lung 13,71 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,036 

Combinată, sistemică, termen lung  0,099 

1.3.42. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații nededicate - granule/pelete - borat de zinc hidratat (PROC 8a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalare, locală, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermică, sistemică, termen lung 13,71 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,036 

Combinată, sistemică, termen lung  0,099 

1.3.43. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații nededicate - formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 8a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalare, locală, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermică, sistemică, termen lung 13,71 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,036 

Combinată, sistemică, termen lung  0,1 

1.3.44. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații dedicate - pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 8b) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,48 mg/m³ (ART) 0,071 

Inhalare, locală, termen lung 0,48 mg/m³ (ART) 0,593 

Dermică, sistemică, termen lung 13,71 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,036 

Combinată, sistemică, termen lung  0,106 

1.3.45. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
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descărcare) în instalații dedicate - granule/pelete - borat de zinc hidratat (PROC 8b) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Inhalare, locală, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Dermică, sistemică, termen lung 13,71 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,036 

Combinată, sistemică, termen lung  0,078 

1.3.46. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații dedicate - formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 8b) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,15 mg/m³ (ART) 0,022 

Inhalare, locală, termen lung 0,15 mg/m³ (ART) 0,185 

Dermică, sistemică, termen lung 13,71 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,036 

Combinată, sistemică, termen lung  0,058 

1.3.47. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici 
(linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 
9) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalare, locală, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermică, sistemică, termen lung 6,86 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,018 

Combinată, sistemică, termen lung  0,081 

1.3.48. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici 
(linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - granule/pelete - borat de zinc hidratat 
(PROC 9) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalare, locală, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermică, sistemică, termen lung 6,86 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,018 

Combinată, sistemică, termen lung  0,081 

1.3.49. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici 
(linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - formulare lichidă - borat de zinc hidratat 
(PROC 9) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,4 mg/m³ (ART) 0,059 

Inhalare, locală, termen lung 0,4 mg/m³ (ART) 0,494 

Dermică, sistemică, termen lung 6,86 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,018 

Combinată, sistemică, termen lung  0,077 

1.3.50. Expunerea lucrătorilor: Utilizare de agenți de expandare în fabricarea spumei - 
borat de zinc hidratat (PROC 12) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalare, locală, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 
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Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Dermică, sistemică, termen lung 0,34 mg/kg gc/zi (ECETOC TRA Workers) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,066 

1.3.51. Expunerea lucrătorilor: Tabletare, comprimare, extrudare, peletizare, granulare - 
borat de zinc hidratat (PROC 14) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalare, locală, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermică, sistemică, termen lung 3,43 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,072 

1.3.52. Expunerea lucrătorilor: Utilizare ca reactiv de laborator - pulbere - borat de zinc 
hidratat (PROC 15) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Inhalare, locală, termen lung 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,617 

Dermică, sistemică, termen lung 0,34 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,074 

1.3.53. Expunerea lucrătorilor: Utilizare ca reactiv de laborator - formulare lichidă - borat 
de zinc hidratat (PROC 15) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Inhalare, locală, termen lung 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,617 

Dermică, sistemică, termen lung 0,34 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,074 

1.3.54. Expunerea lucrătorilor: Întreținere manuală (curățare și reparare) a mașinilor - 
pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 28) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,24 mg/m³ (ART) 0,035 

Inhalare, locală, termen lung 0,24 mg/m³ (ART) 0,296 

Dermică, sistemică, termen lung 13,71 mg/kg gc/zi (ECETOC TRA Workers) 0,036 

Combinată, sistemică, termen lung  0,071 

1.3.55. Expunerea lucrătorilor: Întreținere manuală (curățare și reparare) a mașinilor - 
formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 28) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,04 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,04 mg/m³ (ART) 0,049 

Dermică, sistemică, termen lung 13,71 mg/kg gc/zi (ECETOC TRA Workers) 0,036 

Combinată, sistemică, termen lung  0,041 

1.4. Îndrumări pentru utilizatorul din aval, pentru a evalua dacă acesta 
lucrează în limitele stabilite de SE 
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Îndrumări:  
Condițiile de utilizare în amplasamentele utilizatorilor din aval pot să fie întrucâtva diferite față de cele descrise 
în acest scenariu de expunere. În cazul în care există diferențe între descrierea condițiilor de utilizare din scenariul 
de expunere și cele din practicile dvs., acest lucru nu înseamnă că respectiva utilizare nu este inclusă. Cu toate 
acestea, riscurile trebuie să fie controlate în mod corespunzător. Modalitatea prin care stabiliți dacă condițiile dvs. 
de utilizare sunt echivalente sau inferioare se numește „scalare”. Instrucțiunile privind scalarea sunt oferite mai 
jos.  

Sănătatea umană: Expunerea cutanată a lucrătorilor este evaluată folosind TRA Workers 3.0, conform 
implementării în CHESAR v.3.7. Expunerea prin inhalare a lucrătorilor pentru majoritatea PROC-urilor este 
evaluată folosind ART v1.5. Doar pentru unele PROC-uri, expunerea prin inhalare este evaluată folosind TRA 
Workers 3.0, conform implementării în CHESAR. Astfel, s-a făcut distincția între boratul de zinc anhidru și 
boratul de zinc hidratat. 

Mediu: Emisiile în mediu sunt estimate folosind EUSES v.2.1.2, conform implementării în CHESAR v3.7. Pentru 
crearea modelelor de mediu, se presupune, în cel mai rău caz, că boratul de zinc se dizolvă complet în apă, în ioni 
de Zn și B, care cresc toxicitatea. Deși boratul de zinc anhidru conține 35,19% Zn și 17,45% B (în cazul formelor 
hidratate, aceste concentrații vor fi mai scăzute), emisiile în mediu sunt estimate considerându-se că Zn și B sunt 
în cantități egale. Eliberările au fost estimate pe baza Eurometaux SpERC 3.1v3 pentru ERC 3. Eliberările în aer 
și în apă pentru ERC 2 se bazează pe informații specifice pentru fiecare amplasament. 
 
Instrument de scalare:  
Pentru scalare, vă rugăm să utilizați instrumentele de modelare disponibile public, indicate mai sus. 
 
Instrucțiuni pentru scalare:  
Scalarea poate fi efectuată pentru a verifica dacă condițiile din amplasamentul dvs. sunt „echivalente” cu condițiile 
definite în scenariul de expunere. În cazul în care condițiile de utilizare diferă ușor față de cele indicate în scenariul 
de expunere respectiv, ați putea demonstra că, în condițiile dvs. de utilizare, nivelurile de expunere sunt 
echivalente sau inferioare celor din condițiile descrise. Ați putea demonstra acest lucru prin compensarea unei 
variații din cadrul unei anumite condiții cu o variație din cadrul altor condiții.  
 
Parametri care pot fi scalați:  
În cele ce urmează, principalele valori care ar putea varia într-o situație efectivă de utilizare sunt oferite în vederea 
utilizării lor în scalare.  

- Lucrători:  
TRA Workers 3.0: Durata activității, Procentul de substanță din amestec/articol, Ventilația generală, 
Ventilația locală de evacuare, Temperatura de operare, EPP.  
 
ART v1.5: Durata activității, Procentul de substanță din amestec/articol, Ventilația generală, Ventilația 
locală de evacuare, Temperatura de operare, Dimensiunea încăperii de lucru, Cantitatea de produs în 
mișcarea și agitarea pulberilor, Rata de transfer, Suprafața deschisă, Înălțimea de cădere, Tipul de 
încărcare prin transfer, Nivelul de contaminare, Suprafața tratată/contaminată, Nivelul de agitare în 
mișcarea și agitarea pulberilor, Rata de comprimare a pulberilor, Tipul de aplicare a produselor lichide 
care cad, EPR.  
Observație: ART previzionează concentrațiile în aer din zona de respirație personală a unui lucrător, în 
afara oricărui echipament de protecție respiratorie (EPR). Prin urmare, utilizarea EPR trebuie să fie 
luată în considerare separat.  
 
Observație privind măsurile de administrare a riscurilor (RMM): eficacitatea este principala informație 
legată de măsurile de gestionare a riscurilor. Veți avea siguranța că măsurile de administrare a 
riscurilor din amplasamentul dvs. sunt corecte dacă eficacitatea lor este egală sau superioară cu ceea 
ce se specifică în scenariul de expunere.  
 

- Mediu:  
Cantitatea zilnică utilizată, Cantitatea anuală utilizată, Numărul de zile de emisii, Factorii de eliberare, 
Volumul de evacuare al STP, Debitul apei de suprafață primitoare.  

 
Mai multe informații cu privire la scalare sunt oferite în Guidance for downstream users v2.1 (octombrie 2014) al 
ECHA, precum și în Practical Guide 13 al ECHA (iunie 2012).  
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Limitele scalării:  
Rapoartele de caracterizare a riscurilor (RCR) care nu trebuie depășite sunt descrise în Secțiunea 1.3. 
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2. SE 2: Utilizare în spații industriale; Produse diverse (PC 1, 
PC 9a, PC 32); Altele (SU 0) 

2.1. Descriptorii utilizării 
Denumirea SE: Utilizarea industrială a boratului de zinc sau a formulărilor care conțin borat de zinc 
Categoria de produs: Adezivi, produse de etanșare (PC 1), Acoperiri și vopsele, diluanți, agenți de îndepărtare a 
vopselei (PC 9a), Preparate și compuși polimerici (PC 32) 
Sectorul de utilizare: Altele (SU 0) 

Mediu  

1: Utilizare într-un spațiu industrial care conduce la includerea în sau pe un articol - Zinc ERC 5 

2: Utilizare într-un spațiu industrial care conduce la includerea în sau pe un articol - Bor ERC 5 

Lucrător  

3: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără probabilitate de expunere sau în 
procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere - borat de zinc anhidru 

PROC 1 

4: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără probabilitate de expunere sau în 
procese cu condiții de izolare echivalente - formulare lichidă - borat de zinc anhidru 

PROC 1 

5: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu cu expunere ocazională 
controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere - borat de zinc anhidru 

PROC 2 

6: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu cu expunere ocazională 
controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente - formulare lichidă - borat de zinc 
anhidru 

PROC 2 

7: Amestecare sau combinare în procese discontinue - pulbere - borat de zinc anhidru PROC 5 

8: Amestecare sau combinare în procese discontinue - formulare lichidă - borat de zinc anhidru PROC 5 

9: Operațiuni de calandrare - pulbere - borat de zinc anhidru PROC 6 

10: Operațiuni de calandrare - formulare lichidă - borat de zinc anhidru PROC 6 

11: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități nespecializate - 
pulbere - borat de zinc anhidru 

PROC 8a 

12: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități nespecializate - 
formulare lichidă - borat de zinc anhidru 

PROC 8a 

13: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități specializate - 
pulbere - borat de zinc anhidru 

PROC 8b 

14: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități specializate - 
formulare lichidă - borat de zinc anhidru 

PROC 8b 

15: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici (linie de umplere dedicată, inclusiv 
cu cântărire) - pulbere - borat de zinc anhidru 

PROC 9 

16: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici (linie de umplere dedicată, inclusiv 
cu cântărire) - formulare lichidă - borat de zinc anhidru 

PROC 9 

17: Pulverizare industrială - pulbere - borat de zinc anhidru PROC 7 

18: Pulverizare industrială - formulare lichidă - borat de zinc anhidru PROC 7 

19: Aplicare cu rolă sau cu pensulă - pulbere - borat de zinc anhidru PROC 10 

20: Aplicare cu rolă sau cu pensulă - formulare lichidă - borat de zinc anhidru PROC 10 

21: Pulverizare neindustrială - pulbere - borat de zinc anhidru PROC 11 

22: Pulverizare neindustrială - formulare lichidă - borat de zinc anhidru PROC 11 

23: Tratarea articolelor prin scufundare și turnare - pulbere - borat de zinc anhidru PROC 13 

24: Tratarea articolelor prin scufundare și turnare - formulare lichidă - borat de zinc anhidru PROC 13 

25: Întreținere manuală (curățare și reparare) a mașinilor - pulbere - borat de zinc anhidru PROC 28 

26: Întreținere manuală (curățare și reparare) a mașinilor - formulare lichidă - borat de zinc PROC 28 
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anhidru 

27: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără probabilitate de expunere sau în 
procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere - borat de zinc hidratat 

PROC 1 

28: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără probabilitate de expunere sau în 
procese cu condiții de izolare echivalente - formulare lichidă - borat de zinc hidratat 

PROC 1 

29: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu cu expunere ocazională 
controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere - borat de zinc hidratat 

PROC 2 

30: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu cu expunere ocazională 
controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente - formulare lichidă - borat de zinc 
hidratat 

PROC 2 

31: Amestecare sau combinare în procese discontinue - pulbere - borat de zinc hidratat PROC 5 

32: Amestecare sau combinare în procese discontinue - formulare lichidă - borat de zinc 
hidratat 

PROC 5 

33: Operațiuni de calandrare - pulbere - borat de zinc hidratat PROC 6 

34: Operațiuni de calandrare - formulare lichidă - borat de zinc hidratat PROC 6 

35: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități nespecializate - 
pulbere - borat de zinc hidratat 

PROC 8a 

36: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități nespecializate - 
formulare lichidă - borat de zinc hidratat 

PROC 8a 

37: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități specializate - 
pulbere - borat de zinc hidratat 

PROC 8b 

38: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități specializate - 
formulare lichidă - borat de zinc hidratat 

PROC 8b 

39: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici (linie de umplere dedicată, inclusiv 
cu cântărire) - pulbere - borat de zinc hidratat 

PROC 9 

40: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici (linie de umplere dedicată, inclusiv 
cu cântărire) - formulare lichidă - borat de zinc hidratat 

PROC 9 

41: Pulverizare industrială - pulbere - borat de zinc hidratat PROC 7 

42: Pulverizare industrială - formulare lichidă - borat de zinc hidratat PROC 7 

43: Aplicare cu rolă sau cu pensulă - pulbere - borat de zinc hidratat PROC 10 

44: Aplicare cu rolă sau cu pensulă - formulare lichidă - borat de zinc hidratat PROC 10 

45: Pulverizare neindustrială - pulbere - borat de zinc hidratat PROC 11 

46: Pulverizare neindustrială - formulare lichidă - borat de zinc hidratat PROC 11 

47: Tratarea articolelor prin scufundare și turnare - pulbere - borat de zinc hidratat PROC 13 

48: Tratarea articolelor prin scufundare și turnare - formulare lichidă - borat de zinc hidratat PROC 13 

49: Întreținere manuală (curățare și reparare) a mașinilor - pulbere - borat de zinc hidratat PROC 28 

50: Întreținere manuală (curățare și reparare) a mașinilor - formulare lichidă - borat de zinc 
hidratat 

PROC 28 

Scenariu (scenarii) de expunere ulterior (ulterioare) pentru durata de viață utilă  

SE 10: Durata de viață utilă (lucrător profesional); Articole diverse (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, 
AC 11, AC 13) 

 

SE 11: Durata de viață utilă (consumatori); Articole diverse (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, AC 11, 
AC 13) 
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2.2. Condiții de utilizare care afectează expunerea 

2.2.1. Controlul expunerii mediului: Utilizare într-un spațiu industrial care conduce la 
includerea în sau pe un articol - Zinc (ERC 5) 
Cantitatea utilizată, frecvența și durata utilizării (sau durata de viață utilă) 

Cantitatea zilnică utilizată per amplasament ≤ 0,22 tone/zi 

Cantitatea anuală utilizată per amplasament ≤ 50 tone/an 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Utilizatori mai mici (a se vedea DEI) – niciun Utilizator mai mare (a se vedea DEI)– reducerea sau utilizarea 
planului de gestionare a solvenților 

Condiții și măsuri referitoare la tratarea externă a deșeurilor (inclusiv deșeuri de articole) 

Deșeurile de proces pot fi reciclate sau incinerate de către o societate de eliminare a deșeurilor 

Alte condiții care afectează expunerea mediului 

Utilizare în spații interioare 

Debitul preconizat de efluenți evacuați din amplasament ≥ 2E3 m3/zi 

2.2.2. Controlul expunerii mediului: Utilizare într-un spațiu industrial care conduce la 
includerea în sau pe un articol - Bor (ERC 5) 
Cantitatea utilizată, frecvența și durata utilizării (sau durata de viață utilă) 

Cantitatea zilnică utilizată per amplasament ≤ 0,22 tone/zi 

Cantitatea anuală utilizată per amplasament ≤ 50 tone/an 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Utilizatori mai mici (a se vedea DEI) – niciun Utilizator mai mare (a se vedea DEI)– reducerea sau utilizarea 
planului de gestionare a solvenților 

Condiții și măsuri referitoare la tratarea externă a deșeurilor (inclusiv deșeuri de articole) 

Deșeurile de proces pot fi reciclate sau incinerate de către o societate de eliminare a deșeurilor 

Alte condiții care afectează expunerea mediului 

Utilizare în spații interioare 

Debitul preconizat de efluenți evacuați din amplasament ≥ 2E3 m3/zi 

2.2.3. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis 
fără probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere - 
borat de zinc anhidru (PROC 1) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 

2.2.4. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis 
fără probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente - formulare 
lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 1) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 

2.2.5. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis 
continuu cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente 
- pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 2) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 



 

Borat de zinc  

Generată cu Chesar 3.7 SE destinat comunicării 58

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Utilizare în sisteme izolate; Transferul este închis, recipientul receptor fiind fixat sau sigilat la recipientul sursă.; 
Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă manipularea fără utilizarea de aer comprimat. 

2.2.6. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis 
continuu cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente 
- formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 2) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Utilizare în sisteme izolate; Transferul este închis, recipientul receptor fiind fixat sau sigilat la recipientul sursă.; 
Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață > 3 m2 

2.2.7. Controlul expunerii lucrătorilor: Amestecare sau combinare în procese discontinue 
- pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 5) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă cantități < 1000 kg 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă manipularea fără utilizarea de aer comprimat. 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. cernerea izolată a sacilor 
mari numai cu deschidere mică). 

2.2.8. Controlul expunerii lucrătorilor: Amestecare sau combinare în procese discontinue 
- formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 5) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 
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Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață > 3 m2 

2.2.9. Controlul expunerii lucrătorilor: Operațiuni de calandrare - pulbere - borat de zinc 
anhidru (PROC 6) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă comprimarea pulberilor < 10 kg/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 300 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. cernerea izolată a sacilor 
mari numai cu deschidere mică). 

2.2.10. Controlul expunerii lucrătorilor: Operațiuni de calandrare - formulare lichidă - 
borat de zinc anhidru (PROC 6) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 4 oră/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Purtați un aparat de respirat care filtrează impuritățile din aer, cu un factor de minimum 10 (APF ≥ 10). 
Consultați secțiunea 8 din FDS pentru specificații suplimentare. 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 300 °C 

Utilizare în spații interioare 

2.2.11. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații nededicate - pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 8a) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 
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Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. transferul pulberilor dintr-
un sac mare printr-o deschidere mică). 

2.2.12. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații nededicate - formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 8a) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 



 

Borat de zinc  

Generată cu Chesar 3.7 SE destinat comunicării 63

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

2.2.13. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații dedicate - pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 8b) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

2.2.14. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații dedicate - formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 8b) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 
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Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă încărcarea scufundată. 

2.2.15. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente 
mici (linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - pulbere - borat de zinc anhidru 
(PROC 9) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de pulberi < 100 kg/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. transferul pulberilor dintr-
un sac mare printr-o deschidere mică). 

2.2.16. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente 
mici (linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - formulare lichidă - borat de zinc 
anhidru (PROC 9) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 1000 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă încărcarea prin stropire. 
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2.2.17. Controlul expunerii lucrătorilor: Pulverizare industrială - pulbere - borat de zinc 
anhidru (PROC 7) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Purtați mănuși antichimice (testate în conformitate cu standardul EN374) și asigurați instructajul „elementar” al 
angajaților.; În cazul în care se preconizează că pielea va fi contaminată și în alte părți ale corpului, atunci și 
aceste părți ale corpului trebuie să fie protejate cu obiecte de îmbrăcăminte impermeabile, la fel ca în cazul 
protecției mâinilor.; Consultați secțiunea 8 din FDS pentru specificații suplimentare. 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă pulverizarea pulberilor. 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Asigurați-vă că direcția de aplicare este doar pe orizontală sau în jos. 

2.2.18. Controlul expunerii lucrătorilor: Pulverizare industrială - formulare lichidă - borat 
de zinc anhidru (PROC 7) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Rată de aplicare moderată (0,3 - 3 l/minut) 
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Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Purtați mănuși antichimice (testate în conformitate cu standardul EN374) și asigurați instructajul „elementar” al 
angajaților. În cazul în care se preconizează că pielea va fi contaminată și în alte părți ale corpului, atunci și 
aceste părți ale corpului trebuie să fie protejate cu obiecte de îmbrăcăminte impermeabile, la fel ca în cazul 
protecției mâinilor. Consultați secțiunea 8 din FDS pentru specificații suplimentare. 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Pulverizare fără folosirea de aer comprimat sau cu aer comprimat la presiuni joase 

Asigurați-vă că direcția de aplicare este doar pe orizontală sau în jos. 

2.2.19. Controlul expunerii lucrătorilor: Aplicare cu rolă sau cu pensulă - pulbere - borat 
de zinc anhidru (PROC 10) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 

2.2.20. Controlul expunerii lucrătorilor: Aplicare cu rolă sau cu pensulă - formulare 
lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 10) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

2.2.21. Controlul expunerii lucrătorilor: Pulverizare neindustrială - pulbere - borat de zinc 
anhidru (PROC 11) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Purtați mănuși antichimice (testate în conformitate cu standardul EN374) și asigurați instructajul „elementar” al 
angajaților. În cazul în care se preconizează că pielea va fi contaminată și în alte părți ale corpului, atunci și 
aceste părți ale corpului trebuie să fie protejate cu obiecte de îmbrăcăminte impermeabile, la fel ca în cazul 
protecției mâinilor. Consultați secțiunea 8 din FDS pentru specificații suplimentare. 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă pulverizarea pulberilor. 

Asigurați-vă că direcția de aplicare este doar pe orizontală sau în jos. 

2.2.22. Controlul expunerii lucrătorilor: Pulverizare neindustrială - formulare lichidă - 
borat de zinc anhidru (PROC 11) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Rată de aplicare moderată (0,3 - 3 l/minut) 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Purtați mănuși antichimice (testate în conformitate cu standardul EN374) și asigurați instructajul „elementar” al 
angajaților. În cazul în care se preconizează că pielea va fi contaminată și în alte părți ale corpului, atunci și 
aceste părți ale corpului trebuie să fie protejate cu obiecte de îmbrăcăminte impermeabile, la fel ca în cazul 
protecției mâinilor. Consultați secțiunea 8 din FDS pentru specificații suplimentare. 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii > 1000 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Pulverizare fără folosirea de aer comprimat sau cu aer comprimat la presiuni joase 

Asigurați-vă că direcția de aplicare este doar pe orizontală sau în jos. 
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2.2.23. Controlul expunerii lucrătorilor: Tratarea articolelor prin scufundare și turnare - 
pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 13) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 

2.2.24. Controlul expunerii lucrătorilor: Tratarea articolelor prin scufundare și turnare - 
formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 13) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 
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2.2.25. Controlul expunerii lucrătorilor: Întreținere manuală (curățare și reparare) a 
mașinilor - pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 28) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Presupune proceduri de lucru obișnuite 

Acoperă manipularea de obiecte cu praf rezidual vizibil limitat (un strat subțire vizibil). 

2.2.26. Controlul expunerii lucrătorilor: Întreținere manuală (curățare și reparare) a 
mașinilor - formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 28) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

2.2.27. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces 
închis fără probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente - 
pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 1) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 

2.2.28. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces 
închis fără probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente - 
formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 1) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 



 

Borat de zinc  

Generată cu Chesar 3.7 SE destinat comunicării 73

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 

2.2.29. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces 
închis continuu cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare 
echivalente - pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 2) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 

2.2.30. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces 
închis continuu cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare 
echivalente - formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 2) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 

2.2.31. Controlul expunerii lucrătorilor: Amestecare sau combinare în procese discontinue 
- pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 5) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă cantități < 1000 kg 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă manipularea fără utilizarea de aer comprimat. 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. cernerea izolată a sacilor 
mari numai cu deschidere mică). 
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2.2.32. Controlul expunerii lucrătorilor: Amestecare sau combinare în procese discontinue 
- formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 5) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață > 3 m2 

2.2.33. Controlul expunerii lucrătorilor: Operațiuni de calandrare - pulbere - borat de zinc 
hidratat (PROC 6) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă comprimarea pulberilor < 10 kg/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 150 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. cernerea izolată a sacilor 
mari numai cu deschidere mică). 

2.2.34. Controlul expunerii lucrătorilor: Operațiuni de calandrare - formulare lichidă - 
borat de zinc hidratat (PROC 6) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 150 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

2.2.35. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații nededicate - pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 8a) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 
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Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. transferul pulberilor dintr-
un sac mare printr-o deschidere mică). 

2.2.36. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații nededicate - formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 8a) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

2.2.37. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații dedicate - pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 8b) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

2.2.38. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații dedicate - formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 8b) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 
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Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă încărcarea scufundată. 

2.2.39. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente 
mici (linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - pulbere - borat de zinc hidratat 
(PROC 9) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de pulberi < 100 kg/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. transferul pulberilor dintr-
un sac mare printr-o deschidere mică). 

2.2.40. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente 
mici (linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - formulare lichidă - borat de zinc 
hidratat (PROC 9) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 1000 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

2.2.41. Controlul expunerii lucrătorilor: Pulverizare industrială - pulbere - borat de zinc 
hidratat (PROC 7) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 
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Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă pulverizarea pulberilor. 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Asigurați-vă că direcția de aplicare este doar pe orizontală sau în jos. 

2.2.42. Controlul expunerii lucrătorilor: Pulverizare industrială - formulare lichidă - borat 
de zinc hidratat (PROC 7) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Rată de aplicare moderată (0,3 - 3 l/minut) 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Asigurați-vă că direcția de aplicare este doar pe orizontală sau în jos. 

2.2.43. Controlul expunerii lucrătorilor: Aplicare cu rolă sau cu pensulă - pulbere - borat 
de zinc hidratat (PROC 10) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 

2.2.44. Controlul expunerii lucrătorilor: Aplicare cu rolă sau cu pensulă - formulare 
lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 10) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

2.2.45. Controlul expunerii lucrătorilor: Pulverizare neindustrială - pulbere - borat de zinc 
hidratat (PROC 11) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă pulverizarea pulberilor. 

Asigurați-vă că direcția de aplicare este doar pe orizontală sau în jos. 

2.2.46. Controlul expunerii lucrătorilor: Pulverizare neindustrială - formulare lichidă - 
borat de zinc hidratat (PROC 11) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 
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Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Rată de aplicare moderată (0,3 - 3 l/minut) 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii > 1000 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Pulverizare fără folosirea de aer comprimat sau cu aer comprimat la presiuni joase 

Asigurați-vă că direcția de aplicare este doar pe orizontală sau în jos. 

2.2.47. Controlul expunerii lucrătorilor: Tratarea articolelor prin scufundare și turnare - 
pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 13) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 
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2.2.48. Controlul expunerii lucrătorilor: Tratarea articolelor prin scufundare și turnare - 
formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 13) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați o ventilație locală de evacuare proiectată și întreținută în mod specific (tip hotă de captare fixă, hotă 
de extracție pe utilaj sau hotă de cabină). Asigurați o eficacitate de cel puțin 90%. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 

2.2.49. Controlul expunerii lucrătorilor: Întreținere manuală (curățare și reparare) a 
mașinilor - pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 28) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Presupune proceduri de lucru obișnuite 

Acoperă manipularea de obiecte cu praf rezidual vizibil limitat (un strat subțire vizibil). 

2.2.50. Controlul expunerii lucrătorilor: Întreținere manuală (curățare și reparare) a 
mașinilor - formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 28) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

2.3. Estimarea expunerii și referirea la sursa acesteia 

2.3.1. Eliberarea în mediu și expunerea: Utilizare într-un spațiu industrial care conduce la 
includerea în sau pe un articol - Zinc (ERC 5) 
Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Apă 0 kg/zi SPERC 

Aer 3,3 kg/zi SPERC 

Sol 0 kg/zi SPERC 

  

Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Apă dulce 2,76E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Sedimente (apă dulce) 30,24 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) 0,257 

Apă marină 4,36E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sedimente (apă marină) 4,783 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) 0,085 

Stație de tratare a apelor uzate 0 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sol agricol 0,297 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Inhalare 5,71E-4 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 
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Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

(efecte sistemice) 

Contaminarea omului din mediu – Cale 
orală 

0,032 mg/kg gc/zi (EUSES 2.1.2) 0,039 

Contaminarea omului din mediu – căi 
combinate 

 0,039 

2.3.2. Eliberarea în mediu și expunerea: Utilizare într-un spațiu industrial care conduce la 
includerea în sau pe un articol - Bor (ERC 5) 
Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Apă 0 kg/zi SPERC 

Aer 3,3 kg/zi SPERC 

Sol 0 kg/zi SPERC 

  

Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Apă dulce 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Apă marină 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Stație de tratare a apelor uzate 0 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sol agricol 6,65E-3 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Inhalare 
(efecte sistemice) 

5,71E-4 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Cale 
orală 

0,086 mg/kg gc/zi (EUSES 2.1.2) 0,504 

Contaminarea omului din mediu – căi 
combinate 

 0,505 

2.3.3. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără 
probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere - borat 
de zinc anhidru (PROC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,02 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

2.3.4. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără 
probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente - formulare 
lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,02 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

2.3.5. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu 
cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere 
- borat de zinc anhidru (PROC 2) 
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Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalare, locală, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermică, sistemică, termen lung 0,822 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,023 

Combinată, sistemică, termen lung  0,197 

2.3.6. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu 
cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente - 
formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 2) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 4,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 4,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,822 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,023 

Combinată, sistemică, termen lung  0,025 

2.3.7. Expunerea lucrătorilor: Amestecare sau combinare în procese discontinue - pulbere 
- borat de zinc anhidru (PROC 5) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalare, locală, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,232 

Combinată, sistemică, termen lung  0,405 

2.3.8. Expunerea lucrătorilor: Amestecare sau combinare în procese discontinue - 
formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 5) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inhalare, locală, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,232 

Combinată, sistemică, termen lung  0,409 

2.3.9. Expunerea lucrătorilor: Operațiuni de calandrare - pulbere - borat de zinc anhidru 
(PROC 6) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inhalare, locală, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermică, sistemică, termen lung 16,45 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,464 

Combinată, sistemică, termen lung  0,581 

2.3.10. Expunerea lucrătorilor: Operațiuni de calandrare - formulare lichidă - borat de zinc 
anhidru (PROC 6) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,09 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,036 

Inhalare, locală, termen lung 0,09 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,13 

Dermică, sistemică, termen lung 16,45 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,464 

Combinată, sistemică, termen lung  0,5 
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2.3.11. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații nededicate - pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 8a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalare, locală, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,232 

Combinată, sistemică, termen lung  0,405 

2.3.12. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații nededicate - formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 8a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inhalare, locală, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,232 

Combinată, sistemică, termen lung  0,409 

2.3.13. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații dedicate - pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 8b) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inhalare, locală, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,232 

Combinată, sistemică, termen lung  0,349 

2.3.14. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații dedicate - formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 8b) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,015 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,015 mg/m³ (ART) 0,022 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,232 

Combinată, sistemică, termen lung  0,238 

2.3.15. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici 
(linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 
9) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,24 mg/m³ (ART) 0,097 

Inhalare, locală, termen lung 0,24 mg/m³ (ART) 0,348 

Dermică, sistemică, termen lung 4,116 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,116 

Combinată, sistemică, termen lung  0,213 

2.3.16. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici 
(linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - formulare lichidă - borat de zinc anhidru 
(PROC 9) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,37 mg/m³ (ART) 0,149 

Inhalare, locală, termen lung 0,37 mg/m³ (ART) 0,536 
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Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Dermică, sistemică, termen lung 4,116 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,116 

Combinată, sistemică, termen lung  0,265 

2.3.17. Expunerea lucrătorilor: Pulverizare industrială - pulbere - borat de zinc anhidru 
(PROC 7) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,48 mg/m³ (ART) 0,194 

Inhalare, locală, termen lung 0,48 mg/m³ (ART) 0,696 

Dermică, sistemică, termen lung 2,572 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,072 

Combinată, sistemică, termen lung  0,266 

2.3.18. Expunerea lucrătorilor: Pulverizare industrială - formulare lichidă - borat de zinc 
anhidru (PROC 7) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inhalare, locală, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermică, sistemică, termen lung 2,572 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,072 

Combinată, sistemică, termen lung  0,25 

2.3.19. Expunerea lucrătorilor: Aplicare cu rolă sau cu pensulă - pulbere - borat de zinc 
anhidru (PROC 10) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,169 

Inhalare, locală, termen lung 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,609 

Dermică, sistemică, termen lung 16,45 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,464 

Combinată, sistemică, termen lung  0,633 

2.3.20. Expunerea lucrătorilor: Aplicare cu rolă sau cu pensulă - formulare lichidă - borat 
de zinc anhidru (PROC 10) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,41 mg/m³ (ART) 0,165 

Inhalare, locală, termen lung 0,41 mg/m³ (ART) 0,594 

Dermică, sistemică, termen lung 16,45 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,464 

Combinată, sistemică, termen lung  0,629 

2.3.21. Expunerea lucrătorilor: Pulverizare neindustrială - pulbere - borat de zinc anhidru 
(PROC 11) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,48 mg/m³ (ART) 0,194 

Inhalare, locală, termen lung 0,48 mg/m³ (ART) 0,696 

Dermică, sistemică, termen lung 6,428 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,181 

Combinată, sistemică, termen lung  0,375 

2.3.22. Expunerea lucrătorilor: Pulverizare neindustrială - formulare lichidă - borat de zinc 
anhidru (PROC 11) 
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Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,37 mg/m³ (ART) 0,149 

Inhalare, locală, termen lung 0,37 mg/m³ (ART) 0,536 

Dermică, sistemică, termen lung 6,428 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,181 

Combinată, sistemică, termen lung  0,33 

2.3.23. Expunerea lucrătorilor: Tratarea articolelor prin scufundare și turnare - pulbere - 
borat de zinc anhidru (PROC 13) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,121 

Inhalare, locală, termen lung 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,435 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,232 

Combinată, sistemică, termen lung  0,353 

2.3.24. Expunerea lucrătorilor: Tratarea articolelor prin scufundare și turnare - formulare 
lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 13) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,121 

Inhalare, locală, termen lung 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,435 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,232 

Combinată, sistemică, termen lung  0,353 

2.3.25. Expunerea lucrătorilor: Întreținere manuală (curățare și reparare) a mașinilor - 
pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 28) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,26 mg/m³ (ART) 0,105 

Inhalare, locală, termen lung 0,26 mg/m³ (ART) 0,377 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (ECETOC TRA Workers) 0,232 

Combinată, sistemică, termen lung  0,337 

2.3.26. Expunerea lucrătorilor: Întreținere manuală (curățare și reparare) a mașinilor - 
formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 28) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (ECETOC TRA Workers) 0,232 

Combinată, sistemică, termen lung  0,233 

2.3.27. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără 
probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere - borat 
de zinc hidratat (PROC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,02 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 
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2.3.28. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără 
probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente - formulare 
lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,02 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

2.3.29. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis 
continuu cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente 
- pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 2) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,088 

Inhalare, locală, termen lung 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,741 

Dermică, sistemică, termen lung 0,822 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,09 

2.3.30. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis 
continuu cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente 
- formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 2) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,088 

Inhalare, locală, termen lung 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,741 

Dermică, sistemică, termen lung 0,822 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,09 

2.3.31. Expunerea lucrătorilor: Amestecare sau combinare în procese discontinue - pulbere 
- borat de zinc hidratat (PROC 5) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalare, locală, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,021 

Combinată, sistemică, termen lung  0,085 

2.3.32. Expunerea lucrătorilor: Amestecare sau combinare în procese discontinue - 
formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 5) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalare, locală, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,021 

Combinată, sistemică, termen lung  0,086 

2.3.33. Expunerea lucrătorilor: Operațiuni de calandrare - pulbere - borat de zinc hidratat 
(PROC 6) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,043 
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Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, locală, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Dermică, sistemică, termen lung 16,45 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,043 

Combinată, sistemică, termen lung  0,085 

2.3.34. Expunerea lucrătorilor: Operațiuni de calandrare - formulare lichidă - borat de zinc 
hidratat (PROC 6) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,15 mg/m³ (ART) 0,022 

Inhalare, locală, termen lung 0,15 mg/m³ (ART) 0,185 

Dermică, sistemică, termen lung 16,45 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,043 

Combinată, sistemică, termen lung  0,065 

2.3.35. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații nededicate - pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 8a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalare, locală, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,021 

Combinată, sistemică, termen lung  0,085 

2.3.36. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații nededicate - formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 8a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalare, locală, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,021 

Combinată, sistemică, termen lung  0,086 

2.3.37. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații dedicate - pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 8b) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Inhalare, locală, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,021 

Combinată, sistemică, termen lung  0,064 

2.3.38. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații dedicate - formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 8b) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,015 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,015 mg/m³ (ART) 0,019 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,021 

Combinată, sistemică, termen lung  0,024 
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2.3.39. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici 
(linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 
9) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,24 mg/m³ (ART) 0,035 

Inhalare, locală, termen lung 0,24 mg/m³ (ART) 0,296 

Dermică, sistemică, termen lung 4,116 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,011 

Combinată, sistemică, termen lung  0,046 

2.3.40. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici 
(linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - formulare lichidă - borat de zinc hidratat 
(PROC 9) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,37 mg/m³ (ART) 0,054 

Inhalare, locală, termen lung 0,37 mg/m³ (ART) 0,457 

Dermică, sistemică, termen lung 4,116 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,011 

Combinată, sistemică, termen lung  0,065 

2.3.41. Expunerea lucrătorilor: Pulverizare industrială - pulbere - borat de zinc hidratat 
(PROC 7) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,48 mg/m³ (ART) 0,071 

Inhalare, locală, termen lung 0,48 mg/m³ (ART) 0,593 

Dermică, sistemică, termen lung 25,71 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,067 

Combinată, sistemică, termen lung  0,137 

2.3.42. Expunerea lucrătorilor: Pulverizare industrială - formulare lichidă - borat de zinc 
hidratat (PROC 7) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalare, locală, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermică, sistemică, termen lung 25,71 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,067 

Combinată, sistemică, termen lung  0,131 

2.3.43. Expunerea lucrătorilor: Aplicare cu rolă sau cu pensulă - pulbere - borat de zinc 
hidratat (PROC 10) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,062 

Inhalare, locală, termen lung 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,519 

Dermică, sistemică, termen lung 16,45 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,043 

Combinată, sistemică, termen lung  0,104 

2.3.44. Expunerea lucrătorilor: Aplicare cu rolă sau cu pensulă - formulare lichidă - borat 
de zinc hidratat (PROC 10) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,41 mg/m³ (ART) 0,06 

Inhalare, locală, termen lung 0,41 mg/m³ (ART) 0,506 
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Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Dermică, sistemică, termen lung 16,45 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,043 

Combinată, sistemică, termen lung  0,103 

2.3.45. Expunerea lucrătorilor: Pulverizare neindustrială - pulbere - borat de zinc hidratat 
(PROC 11) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,48 mg/m³ (ART) 0,071 

Inhalare, locală, termen lung 0,48 mg/m³ (ART) 0,593 

Dermică, sistemică, termen lung 64,28 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,167 

Combinată, sistemică, termen lung  0,237 

2.3.46. Expunerea lucrătorilor: Pulverizare neindustrială - formulare lichidă - borat de zinc 
hidratat (PROC 11) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,37 mg/m³ (ART) 0,054 

Inhalare, locală, termen lung 0,37 mg/m³ (ART) 0,457 

Dermică, sistemică, termen lung 64,28 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,167 

Combinată, sistemică, termen lung  0,221 

2.3.47. Expunerea lucrătorilor: Tratarea articolelor prin scufundare și turnare - pulbere - 
borat de zinc hidratat (PROC 13) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,044 

Inhalare, locală, termen lung 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,37 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,021 

Combinată, sistemică, termen lung  0,065 

2.3.48. Expunerea lucrătorilor: Tratarea articolelor prin scufundare și turnare - formulare 
lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 13) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,044 

Inhalare, locală, termen lung 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,37 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,021 

Combinată, sistemică, termen lung  0,065 

2.3.49. Expunerea lucrătorilor: Întreținere manuală (curățare și reparare) a mașinilor - 
pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 28) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,26 mg/m³ (ART) 0,038 

Inhalare, locală, termen lung 0,26 mg/m³ (ART) 0,321 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (ECETOC TRA Workers) 0,021 

Combinată, sistemică, termen lung  0,06 

2.3.50. Expunerea lucrătorilor: Întreținere manuală (curățare și reparare) a mașinilor - 
formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 28) 
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Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (ECETOC TRA Workers) 0,021 

Combinată, sistemică, termen lung  0,022 

2.4. Îndrumări pentru utilizatorul din aval, pentru a evalua dacă acesta 
lucrează în limitele stabilite de SE 
Îndrumări:  
Condițiile de utilizare în amplasamentele utilizatorilor din aval pot să fie întrucâtva diferite față de cele descrise 
în acest scenariu de expunere. În cazul în care există diferențe între descrierea condițiilor de utilizare din scenariul 
de expunere și cele din practicile dvs., acest lucru nu înseamnă că respectiva utilizare nu este inclusă. Cu toate 
acestea, riscurile trebuie să fie controlate în mod corespunzător. Modalitatea prin care stabiliți dacă condițiile dvs. 
de utilizare sunt echivalente sau inferioare se numește „scalare”. Instrucțiunile privind scalarea sunt oferite mai 
jos.  

Sănătatea umană: Expunerea cutanată a lucrătorilor este evaluată folosind TRA Workers 3.0, conform 
implementării în CHESAR v.3.7. Expunerea prin inhalare a lucrătorilor pentru majoritatea PROC-urilor este 
evaluată folosind ART v1.5. Doar pentru unele PROC-uri, expunerea prin inhalare este evaluată folosind TRA 
Workers 3.0, conform implementării în CHESAR. Astfel, s-a făcut distincția între boratul de zinc anhidru și 
boratul de zinc hidratat. 

Mediu: Emisiile în mediu sunt estimate folosind EUSES v.2.1.2, conform implementării în CHESAR v3.7. Pentru 
crearea modelelor de mediu, se presupune, în cel mai rău caz, că boratul de zinc se dizolvă complet în apă, în ioni 
de Zn și B, care cresc toxicitatea. Deși boratul de zinc anhidru conține 35,19% Zn și 17,45% B (în cazul formelor 
hidratate, aceste concentrații vor fi mai scăzute), emisiile în mediu sunt estimate considerându-se că Zn și B sunt 
în cantități egale. Eliberările au fost estimate pe baza CEPE SpERC 5.1a.v2. 
 
Instrument de scalare:  
Pentru scalare, vă rugăm să utilizați instrumentele de modelare disponibile public, indicate mai sus. 
 
Instrucțiuni pentru scalare:  
Scalarea poate fi efectuată pentru a verifica dacă condițiile din amplasamentul dvs. sunt „echivalente” cu condițiile 
definite în scenariul de expunere. În cazul în care condițiile de utilizare diferă ușor față de cele indicate în scenariul 
de expunere respectiv, ați putea demonstra că, în condițiile dvs. de utilizare, nivelurile de expunere sunt 
echivalente sau inferioare celor din condițiile descrise. Ați putea demonstra acest lucru prin compensarea unei 
variații din cadrul unei anumite condiții cu o variație din cadrul altor condiții.  
 
Parametri care pot fi scalați:  
În cele ce urmează, principalele valori care ar putea varia într-o situație efectivă de utilizare sunt oferite în vederea 
utilizării lor în scalare.  

- Lucrători:  
TRA Workers 3.0: Durata activității, Procentul de substanță din amestec/articol, Ventilația generală, 
Ventilația locală de evacuare, Temperatura de operare, EPP.  
 
ART v1.5: Durata activității, Procentul de substanță din amestec/articol, Ventilația generală, Ventilația 
locală de evacuare, Temperatura de operare, Dimensiunea încăperii de lucru, Cantitatea de produs în 
mișcare și agitația pulberilor: Rata de transfer, Înălțimea de cădere, Tipul de încărcare prin transfer, 
Suprafața deschisă, Tipul de aplicare prin pulverizare, Direcția de pulverizare, Rata de aplicare, Tehnica 
de pulverizare a lichidului pe suprafețe, Nivelul de contaminare, Suprafața tratată/contaminată, Nivelul 
de agitare în mișcarea și agitația pulberilor, Rata de comprimare a pulberilor, Tipul de aplicare a 
produselor lichide care cad, EPR.  
Observație: ART previzionează concentrațiile în aer din zona de respirație personală a unui lucrător, în 
afara oricărui echipament de protecție respiratorie (EPR). Prin urmare, utilizarea EPR trebuie să fie 
luată în considerare separat.  
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Observație privind măsurile de administrare a riscurilor (RMM): eficacitatea este principala informație 
legată de măsurile de gestionare a riscurilor. Veți avea siguranța că măsurile de administrare a 
riscurilor din amplasamentul dvs. sunt corecte dacă eficacitatea lor este egală sau superioară cu ceea 
ce se specifică în scenariul de expunere.  
 

- Mediu:  
Cantitatea zilnică utilizată, Cantitatea anuală utilizată, Numărul de zile de emisii, Factorii de eliberare, 
Volumul de evacuare al STP, Debitul apei de suprafață primitoare.  

 
Mai multe informații cu privire la scalare sunt oferite în Guidance for downstream users v2.1 (octombrie 
2014) al ECHA, precum și în Practical Guide 13 al ECHA (iunie 2012).  
 
Limitele scalării:  
Rapoartele de caracterizare a riscurilor (RCR) care nu trebuie depășite sunt descrise în Secțiunea 2.3. 
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3. SE 3: Utilizare în spații industriale; Produse diverse (PC 
16, PC 17, PC 24); Altele (SU 0) 

3.1. Descriptorii utilizării 
Denumirea SE: Utilizarea industrială a lubrifianților care conțin borat de zinc pentru vehicule și utilaje (ATIEL-
ATC Use Group B(i)) 
Categoria de produs: Lichide de transfer al căldurii (PC 16), Lichide hidraulice (PC 17), Lubrifianți, vaseline și 
produse de demulare (PC 24) 
Sectorul de utilizare: Altele (SU 0) 

Mediu  

1: Utilizarea unui aditiv de prelucrare nereactiv într-un spațiu industrial (fără includere în sau 
pe un articol) - Zinc 

ERC 4 

2: Utilizarea unui aditiv de prelucrare nereactiv într-un spațiu industrial (fără includere în sau 
pe un articol) - Bor 

ERC 4 

3: Utilizarea unui fluid funcțional într-un spațiu industrial - Zinc ERC 7 

4: Utilizarea unui fluid funcțional într-un spațiu industrial - Bor ERC 7 

Lucrător  

5: Umplere inițială în fabrică, din rezervorul principal; ulei lubrifiant - borat de zinc anhidru PROC 9 

6: Umplere inițială în fabrică, prin turnare din containere; ulei lubrifiant - borat de zinc 
anhidru 

PROC 8b 

7: Umplere inițială în fabrică, prin injectare de vaseline - borat de zinc anhidru PROC 2 

8: Umplere inițială în fabrică, prin injectare de vaseline - borat de zinc anhidru PROC 9 

9: Utilizare ca lubrifiant/vaselină, într-un sistem închis - la interior - borat de zinc anhidru PROC 1 

10: Utilizare ca lubrifiant/vaselină, într-un sistem închis - la exterior - borat de zinc anhidru PROC 1 

11: Activități de întreținere în medii industriale, Expunere generală în timpul operațiunilor de 
întreținere, inclusiv scurgere, reumplere și cercetare-dezvoltare - borat de zinc anhidru 

PROC 8b 

12: Depozitarea materialelor - la interior - borat de zinc anhidru PROC 1 

13: Depozitarea materialelor - la exterior - borat de zinc anhidru PROC 1 

14: Depozitarea materialelor - la interior - borat de zinc anhidru PROC 2 

15: Depozitarea materialelor - la exterior - borat de zinc anhidru PROC 2 

16: Umplere inițială în fabrică, din rezervorul principal; ulei lubrifiant - borat de zinc hidratat PROC 9 

17: Umplere inițială în fabrică, prin turnare din containere; ulei lubrifiant - borat de zinc 
hidratat 

PROC 8b 

18: Umplere inițială în fabrică, prin injectare de vaseline - borat de zinc hidratat PROC 2 

19: Umplere inițială în fabrică, prin injectare de vaseline - borat de zinc hidratat PROC 9 

20: Utilizare ca lubrifiant/vaselină, într-un sistem închis - la interior - borat de zinc hidratat PROC 1 

21: Utilizare ca lubrifiant/vaselină, într-un sistem închis - la exterior - borat de zinc hidratat PROC 1 

22: Activități de întreținere în medii industriale, Expunere generală în timpul operațiunilor de 
întreținere, inclusiv scurgere, reumplere și cercetare-dezvoltare - borat de zinc hidratat 

PROC 8b 

23: Depozitarea materialelor - la interior - borat de zinc hidratat PROC 1 

24: Depozitarea materialelor - la exterior - borat de zinc hidratat PROC 1 

25: Depozitarea materialelor - la interior - borat de zinc hidratat PROC 2 

26: Depozitarea materialelor - la exterior - borat de zinc hidratat PROC 2 
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3.2. Condiții de utilizare care afectează expunerea 

3.2.1. Controlul expunerii mediului: Utilizarea unui aditiv de prelucrare nereactiv într-un 
spațiu industrial (fără includere în sau pe un articol) - Zinc (ERC 4) 
Cantitatea utilizată, frecvența și durata utilizării (sau durata de viață utilă) 

Cantitatea zilnică utilizată per amplasament ≤ 25 tone/zi 

Cantitatea anuală utilizată per amplasament ≤ 500 tone/an 

Condiții și măsuri referitoare la stația de epurare biologică 

Asigurați tratarea locală a apelor uzate. 

Debitul de apă industrială estimat în stația de epurare a apelor uzate menajere ≥ 2E3 m3/zi 

Nu aplicați pe sol nămolul rezultat din procesul de tratare a apei 

Emisiile în apele uzate sunt neglijabile, deoarece procesul are loc fără contactul cu apa. 

Condiții și măsuri referitoare la tratarea externă a deșeurilor (inclusiv deșeuri de articole) 

Eliminați deșeurile de produs sau recipientele utilizate în conformitate cu reglementările naționale. 

Alte condiții care afectează expunerea mediului 

Nu există contact cu apa în timpul utilizării. 

Debitul apei de suprafață receptoare ≥ 1,8E4 m3/zi 

3.2.2. Controlul expunerii mediului: Utilizarea unui aditiv de prelucrare nereactiv într-un 
spațiu industrial (fără includere în sau pe un articol) - Bor (ERC 4) 
Cantitatea utilizată, frecvența și durata utilizării (sau durata de viață utilă) 

Cantitatea zilnică utilizată per amplasament ≤ 25 tone/zi 

Cantitatea anuală utilizată per amplasament ≤ 500 tone/an 

Condiții și măsuri referitoare la stația de epurare biologică 

Asigurați tratarea locală a apelor uzate. 

Debitul de apă industrială estimat în stația de epurare a apelor uzate menajere ≥ 2E3 m3/zi 

Nu aplicați pe sol nămolul rezultat din procesul de tratare a apei 

Emisiile în apele uzate sunt neglijabile, deoarece procesul are loc fără contactul cu apa. 

Condiții și măsuri referitoare la tratarea externă a deșeurilor (inclusiv deșeuri de articole) 

Eliminați deșeurile de produs sau recipientele utilizate în conformitate cu reglementările naționale. 

Alte condiții care afectează expunerea mediului 

Nu există contact cu apa în timpul utilizării. 

Debitul apei de suprafață receptoare ≥ 1,8E4 m3/zi 

3.2.3. Controlul expunerii mediului: Utilizarea unui fluid funcțional într-un spațiu 
industrial - Zinc (ERC 7) 
Cantitatea utilizată, frecvența și durata utilizării (sau durata de viață utilă) 

Cantitatea zilnică utilizată per amplasament ≤ 25 tone/zi 

Cantitatea anuală utilizată per amplasament ≤ 500 tone/an 

Condiții și măsuri referitoare la stația de epurare biologică 

Asigurați tratarea locală a apelor uzate. 

Debitul de apă industrială estimat în stația de epurare a apelor uzate menajere ≥ 2E3 m3/zi 

Nu aplicați pe sol nămolul rezultat din procesul de tratare a apei 

Emisiile în apele uzate sunt neglijabile, deoarece procesul are loc fără contactul cu apa. 
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Condiții și măsuri referitoare la tratarea externă a deșeurilor (inclusiv deșeuri de articole) 

Eliminați deșeurile de produs sau recipientele utilizate în conformitate cu reglementările naționale. 

Alte condiții care afectează expunerea mediului 

Nu există contact cu apa în timpul utilizării. 

Debitul apei de suprafață receptoare ≥ 1,8E4 m3/zi 

3.2.4. Controlul expunerii mediului: Utilizarea unui fluid funcțional într-un spațiu 
industrial - Bor (ERC 7) 
Cantitatea utilizată, frecvența și durata utilizării (sau durata de viață utilă) 

Cantitatea zilnică utilizată per amplasament ≤ 25 tone/zi 

Cantitatea anuală utilizată per amplasament ≤ 500 tone/an 

Condiții și măsuri referitoare la stația de epurare biologică 

Asigurați tratarea locală a apelor uzate. 

Debitul de apă industrială estimat în stația de epurare a apelor uzate menajere ≥ 2E3 m3/zi 

Nu aplicați pe sol nămolul rezultat din procesul de tratare a apei 

Emisiile în apele uzate sunt neglijabile, deoarece procesul are loc fără contactul cu apa. 

Condiții și măsuri referitoare la tratarea externă a deșeurilor (inclusiv deșeuri de articole) 

Eliminați deșeurile de produs sau recipientele utilizate în conformitate cu reglementările naționale. 

Alte condiții care afectează expunerea mediului 

Nu există contact cu apa în timpul utilizării. 

Debitul apei de suprafață receptoare ≥ 1,8E4 m3/zi 

3.2.5. Controlul expunerii lucrătorilor: Umplere inițială în fabrică, din rezervorul 
principal; ulei lubrifiant - borat de zinc anhidru (PROC 9) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Acoperă lichidele cu vâscozitate medie spre mare. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 1000 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

3.2.6. Controlul expunerii lucrătorilor: Umplere inițială în fabrică, prin turnare din 
containere; ulei lubrifiant - borat de zinc anhidru (PROC 8b) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Acoperă lichidele cu vâscozitate medie spre mare. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

3.2.7. Controlul expunerii lucrătorilor: Umplere inițială în fabrică, prin injectare de 
vaseline - borat de zinc anhidru (PROC 2) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
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riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare în spații interioare 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

3.2.8. Controlul expunerii lucrătorilor: Umplere inițială în fabrică, prin injectare de 
vaseline - borat de zinc anhidru (PROC 9) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Acoperă lichidele cu vâscozitate medie spre mare. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 1000 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

3.2.9. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizare ca lubrifiant/vaselină, într-un sistem 
închis - la interior - borat de zinc anhidru (PROC 1) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 
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Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare în spații interioare 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

3.2.10. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizare ca lubrifiant/vaselină, într-un sistem 
închis - la exterior - borat de zinc anhidru (PROC 1) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare în exterior 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

3.2.11. Controlul expunerii lucrătorilor: Activități de întreținere în medii industriale, 
Expunere generală în timpul operațiunilor de întreținere, inclusiv scurgere, reumplere și 
cercetare-dezvoltare - borat de zinc anhidru (PROC 8b) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Acoperă lichidele cu vâscozitate medie spre mare. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 
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Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

3.2.12. Controlul expunerii lucrătorilor: Depozitarea materialelor - la interior - borat de 
zinc anhidru (PROC 1) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare în spații interioare 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

3.2.13. Controlul expunerii lucrătorilor: Depozitarea materialelor - la exterior - borat de 
zinc anhidru (PROC 1) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 
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Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare în exterior 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

3.2.14. Controlul expunerii lucrătorilor: Depozitarea materialelor - la interior - borat de 
zinc anhidru (PROC 2) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare în spații interioare 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

3.2.15. Controlul expunerii lucrătorilor: Depozitarea materialelor - la exterior - borat de 
zinc anhidru (PROC 2) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 
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Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare în exterior 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

3.2.16. Controlul expunerii lucrătorilor: Umplere inițială în fabrică, din rezervorul 
principal; ulei lubrifiant - borat de zinc hidratat (PROC 9) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Acoperă lichidele cu vâscozitate medie spre mare. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 1000 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

3.2.17. Controlul expunerii lucrătorilor: Umplere inițială în fabrică, prin turnare din 
containere; ulei lubrifiant - borat de zinc hidratat (PROC 8b) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 



 

Borat de zinc  

Generată cu Chesar 3.7 SE destinat comunicării 107

Acoperă lichidele cu vâscozitate medie spre mare. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

3.2.18. Controlul expunerii lucrătorilor: Umplere inițială în fabrică, prin injectare de 
vaseline - borat de zinc hidratat (PROC 2) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare în spații interioare 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 
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3.2.19. Controlul expunerii lucrătorilor: Umplere inițială în fabrică, prin injectare de 
vaseline - borat de zinc hidratat (PROC 9) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Acoperă lichidele cu vâscozitate medie spre mare. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 1000 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

3.2.20. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizare ca lubrifiant/vaselină, într-un sistem 
închis - la interior - borat de zinc hidratat (PROC 1) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare în spații interioare 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 



 

Borat de zinc  

Generată cu Chesar 3.7 SE destinat comunicării 109

3.2.21. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizare ca lubrifiant/vaselină, într-un sistem 
închis - la exterior - borat de zinc hidratat (PROC 1) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare în exterior 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

3.2.22. Controlul expunerii lucrătorilor: Activități de întreținere în medii industriale, 
Expunere generală în timpul operațiunilor de întreținere, inclusiv scurgere, reumplere și 
cercetare-dezvoltare - borat de zinc hidratat (PROC 8b) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Acoperă lichidele cu vâscozitate medie spre mare. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

3.2.23. Controlul expunerii lucrătorilor: Depozitarea materialelor - la interior - borat de 
zinc hidratat (PROC 1) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare în spații interioare 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

3.2.24. Controlul expunerii lucrătorilor: Depozitarea materialelor - la exterior - borat de 
zinc hidratat (PROC 1) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare în exterior 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 
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3.2.25. Controlul expunerii lucrătorilor: Depozitarea materialelor - la interior - borat de 
zinc hidratat (PROC 2) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare în spații interioare 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

3.2.26. Controlul expunerii lucrătorilor: Depozitarea materialelor - la exterior - borat de 
zinc hidratat (PROC 2) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că activitățile se desfășoară folosind echipamente corespunzătoare și întreținute în mod adecvat, 
fiind realizate de personal instruit, care lucrează sub supraveghere.; Asigurați inspecția, curățarea și întreținerea 
regulată a instalațiilor și a utilajelor.; Curățați imediat scurgerile.; Efectuați curățarea zilnică a instalațiilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare în exterior 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 
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3.3. Estimarea expunerii și referirea la sursa acesteia 

3.3.1. Eliberarea în mediu și expunerea: Utilizarea unui aditiv de prelucrare nereactiv într-
un spațiu industrial (fără includere în sau pe un articol) - Zinc (ERC 4) 
Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Apă 5E-7 kg/zi SPERC 

Aer 1,25 kg/zi SPERC 

Sol 0 kg/zi SPERC 

  

Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Apă dulce 2,76E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Sedimente (apă dulce) 30,25 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) 0,257 

Apă marină 4,36E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sedimente (apă marină) 4,783 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) 0,085 

Stație de tratare a apelor uzate 2,47E-7 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sol agricol 0,282 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Inhalare 
(efecte sistemice) 

1,92E-5 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Cale 
orală 

1,17E-3 mg/kg gc/zi (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – căi 
combinate 

 < 0,01 

3.3.2. Eliberarea în mediu și expunerea: Utilizarea unui aditiv de prelucrare nereactiv într-
un spațiu industrial (fără includere în sau pe un articol) - Bor (ERC 4) 
Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Apă 5E-7 kg/zi SPERC 

Aer 1,25 kg/zi SPERC 

Sol 0 kg/zi SPERC 

  

Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Apă dulce 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Apă marină 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Stație de tratare a apelor uzate 2,5E-7 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sol agricol 1,34E-3 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Inhalare 
(efecte sistemice) 

1,9E-5 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Cale 
orală 

2,97E-3 mg/kg gc/zi (EUSES 2.1.2) 0,017 

Contaminarea omului din mediu – căi 
combinate 

 0,017 

3.3.3. Eliberarea în mediu și expunerea: Utilizarea unui fluid funcțional într-un spațiu 
industrial - Zinc (ERC 7) 
Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Apă 5E-7 kg/zi SPERC 

Aer 1,25 kg/zi SPERC 
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Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Sol 0 kg/zi SPERC 

  

Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Apă dulce 2,76E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Sedimente (apă dulce) 30,25 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) 0,257 

Apă marină 4,36E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sedimente (apă marină) 4,783 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) 0,085 

Stație de tratare a apelor uzate 2,47E-7 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sol agricol 0,282 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Inhalare 
(efecte sistemice) 

1,92E-5 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Cale 
orală 

1,17E-3 mg/kg gc/zi (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – căi 
combinate 

 < 0,01 

3.3.4. Eliberarea în mediu și expunerea: Utilizarea unui fluid funcțional într-un spațiu 
industrial - Bor (ERC 7) 
Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Apă 5E-7 kg/zi SPERC 

Aer 1,25 kg/zi SPERC 

Sol 0 kg/zi SPERC 

  

Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Apă dulce 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Apă marină 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Stație de tratare a apelor uzate 2,5E-7 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sol agricol 1,34E-3 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Inhalare 
(efecte sistemice) 

1,9E-5 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Cale 
orală 

2,97E-3 mg/kg gc/zi (EUSES 2.1.2) 0,017 

Contaminarea omului din mediu – căi 
combinate 

 0,017 

3.3.5. Expunerea lucrătorilor: Umplere inițială în fabrică, din rezervorul principal; ulei 
lubrifiant - borat de zinc anhidru (PROC 9) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,1 mg/m³ (ART) 0,04 

Inhalare, locală, termen lung 0,1 mg/m³ (ART) 0,145 

Dermică, sistemică, termen lung 4,116 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,116 

Combinată, sistemică, termen lung  0,156 

3.3.6. Expunerea lucrătorilor: Umplere inițială în fabrică, prin turnare din containere; ulei 
lubrifiant - borat de zinc anhidru (PROC 8b) 
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Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,033 mg/m³ (ART) 0,013 

Inhalare, locală, termen lung 0,033 mg/m³ (ART) 0,048 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,232 

Combinată, sistemică, termen lung  0,245 

3.3.7. Expunerea lucrătorilor: Umplere inițială în fabrică, prin injectare de vaseline - borat 
de zinc anhidru (PROC 2) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,169 

Inhalare, locală, termen lung 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,609 

Dermică, sistemică, termen lung 0,822 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,023 

Combinată, sistemică, termen lung  0,193 

3.3.8. Expunerea lucrătorilor: Umplere inițială în fabrică, prin injectare de vaseline - borat 
de zinc anhidru (PROC 9) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,1 mg/m³ (ART) 0,04 

Inhalare, locală, termen lung 0,1 mg/m³ (ART) 0,145 

Dermică, sistemică, termen lung 4,116 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,116 

Combinată, sistemică, termen lung  0,156 

3.3.9. Expunerea lucrătorilor: Utilizare ca lubrifiant/vaselină, într-un sistem închis - la 
interior - borat de zinc anhidru (PROC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,02 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

3.3.10. Expunerea lucrătorilor: Utilizare ca lubrifiant/vaselină, într-un sistem închis - la 
exterior - borat de zinc anhidru (PROC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,02 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

3.3.11. Expunerea lucrătorilor: Activități de întreținere în medii industriale, Expunere 
generală în timpul operațiunilor de întreținere, inclusiv scurgere, reumplere și cercetare-
dezvoltare - borat de zinc anhidru (PROC 8b) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,033 mg/m³ (ART) 0,013 

Inhalare, locală, termen lung 0,033 mg/m³ (ART) 0,048 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,232 

Combinată, sistemică, termen lung  0,245 
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3.3.12. Expunerea lucrătorilor: Depozitarea materialelor - la interior - borat de zinc 
anhidru (PROC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,02 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

3.3.13. Expunerea lucrătorilor: Depozitarea materialelor - la exterior - borat de zinc 
anhidru (PROC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,02 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

3.3.14. Expunerea lucrătorilor: Depozitarea materialelor - la interior - borat de zinc 
anhidru (PROC 2) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,169 

Inhalare, locală, termen lung 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,609 

Dermică, sistemică, termen lung 0,822 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,023 

Combinată, sistemică, termen lung  0,193 

3.3.15. Expunerea lucrătorilor: Depozitarea materialelor - la exterior - borat de zinc 
anhidru (PROC 2) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,169 

Inhalare, locală, termen lung 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,609 

Dermică, sistemică, termen lung 0,822 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,023 

Combinată, sistemică, termen lung  0,193 

3.3.16. Expunerea lucrătorilor: Umplere inițială în fabrică, din rezervorul principal; ulei 
lubrifiant - borat de zinc hidratat (PROC 9) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,1 mg/m³ (ART) 0,015 

Inhalare, locală, termen lung 0,1 mg/m³ (ART) 0,123 

Dermică, sistemică, termen lung 4,116 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,011 

Combinată, sistemică, termen lung  0,025 

3.3.17. Expunerea lucrătorilor: Umplere inițială în fabrică, prin turnare din containere; 
ulei lubrifiant - borat de zinc hidratat (PROC 8b) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,033 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,033 mg/m³ (ART) 0,041 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,021 
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Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Combinată, sistemică, termen lung  0,026 

3.3.18. Expunerea lucrătorilor: Umplere inițială în fabrică, prin injectare de vaseline - 
borat de zinc hidratat (PROC 2) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,088 

Inhalare, locală, termen lung 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,741 

Dermică, sistemică, termen lung 0,822 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,09 

3.3.19. Expunerea lucrătorilor: Umplere inițială în fabrică, prin injectare de vaseline - 
borat de zinc hidratat (PROC 9) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,1 mg/m³ (ART) 0,015 

Inhalare, locală, termen lung 0,1 mg/m³ (ART) 0,123 

Dermică, sistemică, termen lung 4,116 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,011 

Combinată, sistemică, termen lung  0,025 

3.3.20. Expunerea lucrătorilor: Utilizare ca lubrifiant/vaselină, într-un sistem închis - la 
interior - borat de zinc hidratat (PROC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,02 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

3.3.21. Expunerea lucrătorilor: Utilizare ca lubrifiant/vaselină, într-un sistem închis - la 
exterior - borat de zinc hidratat (PROC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,02 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

3.3.22. Expunerea lucrătorilor: Activități de întreținere în medii industriale, Expunere 
generală în timpul operațiunilor de întreținere, inclusiv scurgere, reumplere și cercetare-
dezvoltare - borat de zinc hidratat (PROC 8b) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,033 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,033 mg/m³ (ART) 0,041 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,021 

Combinată, sistemică, termen lung  0,026 

3.3.23. Expunerea lucrătorilor: Depozitarea materialelor - la interior - borat de zinc 
hidratat (PROC 1) 
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Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,02 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

3.3.24. Expunerea lucrătorilor: Depozitarea materialelor - la exterior - borat de zinc 
hidratat (PROC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,02 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

3.3.25. Expunerea lucrătorilor: Depozitarea materialelor - la interior - borat de zinc 
hidratat (PROC 2) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,088 

Inhalare, locală, termen lung 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,741 

Dermică, sistemică, termen lung 0,822 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,09 

3.3.26. Expunerea lucrătorilor: Depozitarea materialelor - la exterior - borat de zinc 
hidratat (PROC 2) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,062 

Inhalare, locală, termen lung 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,519 

Dermică, sistemică, termen lung 0,822 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,064 

3.4. Îndrumări pentru utilizatorul din aval, pentru a evalua dacă acesta 
lucrează în limitele stabilite de SE 
Îndrumări:  
Condițiile de utilizare în amplasamentele utilizatorilor din aval pot să fie întrucâtva diferite față de cele descrise 
în acest scenariu de expunere. În cazul în care există diferențe între descrierea condițiilor de utilizare din scenariul 
de expunere și cele din practicile dvs., acest lucru nu înseamnă că respectiva utilizare nu este inclusă. Cu toate 
acestea, riscurile trebuie să fie controlate în mod corespunzător. Modalitatea prin care stabiliți dacă condițiile dvs. 
de utilizare sunt echivalente sau inferioare se numește „scalare”. Instrucțiunile privind scalarea sunt oferite mai 
jos.  

Sănătatea umană: Expunerea cutanată a lucrătorilor este evaluată folosind TRA Workers 3.0, conform 
implementării în CHESAR v.3.7. Pentru estimarea expunerii prin inhalare a lucrătorilor se utilizează TRA 
Workers 3.0 sau ART 1.5. Astfel, s-a făcut distincția între boratul de zinc anhidru și boratul de zinc hidratat. 

Mediu: Emisiile în mediu sunt estimate folosind EUSES v.2.1.2, conform implementării în CHESAR v3.7. Pentru 
crearea modelelor de mediu, se presupune, în cel mai rău caz, că boratul de zinc se dizolvă complet în apă, în ioni 
de Zn și B, care cresc toxicitatea. Deși boratul de zinc anhidru conține 35,19% Zn și 17,45% B (în cazul formelor 
hidratate, aceste concentrații vor fi mai scăzute), emisiile în mediu sunt estimate considerându-se că Zn și B sunt 
în cantități egale. Eliberările au fost estimate pe baza ATIEL ATC SpERC 4.Bi.v1. 
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Instrument de scalare: 
Pentru scalare, vă rugăm să utilizați instrumentele de modelare disponibile public, indicate mai sus. 
 
Instrucțiuni pentru scalare:  
Scalarea poate fi efectuată pentru a verifica dacă condițiile din amplasamentul dvs. sunt „echivalente” cu condițiile 
definite în scenariul de expunere. În cazul în care condițiile de utilizare diferă ușor față de cele indicate în scenariul 
de expunere respectiv, ați putea demonstra că, în condițiile dvs. de utilizare, nivelurile de expunere sunt 
echivalente sau inferioare celor din condițiile descrise. Ați putea demonstra acest lucru prin compensarea unei 
variații din cadrul unei anumite condiții cu o variație din cadrul altor condiții.  
 
Parametri care pot fi scalați:  
În cele ce urmează, principalele valori care ar putea varia într-o situație efectivă de utilizare sunt oferite în vederea 
utilizării lor în scalare.  

- Lucrători:  
TRA Workers 3.0: Durata activității, Procentul de substanță din amestec/articol, Ventilația generală, 
Ventilația locală de evacuare, Temperatura de operare, EPP.  
 
ART v1.5: Durata activității, Procentul de substanță din amestec/articol, Ventilația generală, Ventilația 
locală de evacuare, Temperatura de operare, Dimensiunea încăperii de lucru, Rata de transfer, Tipul de 
încărcare a transferului, Tipul de aplicare a produselor lichide care cad, Suprafața deschisă, Nivelul de 
contaminare, EPR.  
Observație: ART previzionează concentrațiile în aer din zona de respirație personală a unui lucrător, în 
afara oricărui echipament de protecție respiratorie (EPR). Prin urmare, utilizarea EPR trebuie să fie 
luată în considerare separat.  
 
Observație privind măsurile de administrare a riscurilor (RMM): eficacitatea este principala informație 
legată de măsurile de gestionare a riscurilor. Veți avea siguranța că măsurile de administrare a 
riscurilor din amplasamentul dvs. sunt corecte dacă eficacitatea lor este egală sau superioară cu ceea 
ce se specifică în scenariul de expunere.  
 

- Mediu:  
Cantitatea zilnică utilizată, Cantitatea anuală utilizată, Numărul de zile de emisii, Factorii de eliberare, 
Volumul de evacuare al STP, Debitul apei de suprafață primitoare.  

 
Mai multe informații cu privire la scalare sunt oferite în Guidance for downstream users v2.1 (octombrie 2014) al 
ECHA, precum și în Practical Guide 13 al ECHA (iunie 2012).  
 
Limitele scalării:  
Rapoartele de caracterizare a riscurilor (RCR) care nu trebuie depășite sunt descrise în Secțiunea 3.3. 
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4. SE 4: Utilizare larg răspândită de către lucrători 
profesioniști; Îngrășăminte (PC 12); Agricultură, 
silvicultură, pescuit (SU 1) 

4.1. Descriptorii utilizării 
Denumirea SE: Utilizarea profesională a îngrășămintelor care conțin borat de zinc 
Categoria de produs: Îngrășăminte (PC 12) 
Sectorul de utilizare: Agricultură, silvicultură, pescuit (SU 1) 

Mediu  

1: Utilizare larg răspândită a unui aditiv de prelucrare nereactiv (fără includere în sau pe 
un articol, la interior/exterior) - Zinc 

ERC 8d, ERC 8a 

2: Utilizare larg răspândită a unui aditiv de prelucrare nereactiv (fără includere în sau pe 
un articol, la interior/exterior) - Bor 

ERC 8d, ERC 8a 

Lucrător  

3: Manipularea îngrășămintelor lichide în etape cu contact semnificativ - la interior - borat 
de zinc hidratat 3% 

PROC 5 

4: Manipularea îngrășămintelor lichide în etape cu contact semnificativ - la exterior - borat 
de zinc hidratat - 3% 

PROC 5 

5: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor lichide în instalații nededicate, inclusiv 
prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de îngrășăminte din echipamente - la interior 
- borat de zinc hidratat - 3% 

PROC 8a 

6: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor lichide în instalații nededicate, inclusiv 
prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de îngrășăminte din echipamente - la exterior 
- borat de zinc hidratat - 3% 

PROC 8a 

7: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor lichide în instalații dedicate, inclusiv 
prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de îngrășăminte din echipamente - la interior 
- borat de zinc hidratat - 3% 

PROC 8b 

8: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor lichide în instalații dedicate, inclusiv 
prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de îngrășăminte din echipamente - la exterior 
- borat de zinc hidratat - 3% 

PROC 8b 

9: Ambalarea lichidelor într-o linie de umplere dedicată, inclusiv cântărirea - la interior - 
borat de zinc hidratat - 3% 

PROC 9 

10: Ambalarea lichidelor într-o linie de umplere dedicată, inclusiv cântărirea - la exterior 
- borat de zinc hidratat - 3% 

PROC 9 

11: Aplicarea prin dispersie în aer a îngrășămintelor lichide - la interior - borat de zinc 
hidratat - 3% 

PROC 11 

12: Aplicarea prin dispersie în aer a îngrășămintelor lichide - la exterior - borat de zinc 
hidratat - 3% 

PROC 11 

13: Aplicarea prin dispersie în aer a îngrășămintelor lichide - în exterior, tractor - borat 
de zinc hidratat - 3% 

PROC 11 

14: Analize chimice ale îngrășămintelor lichide - borat de zinc hidratat - 3% PROC 15 

15: Manipularea îngrășămintelor solide în etape cu contact semnificativ - la interior - borat 
de zinc hidratat 3% 

PROC 5 

16: Manipularea îngrășămintelor solide în etape cu contact semnificativ - la exterior - borat 
de zinc hidratat 3% 

PROC 5 

17: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor solide în instalații nededicate, inclusiv 
prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de îngrășăminte din echipamente - la interior 
- borat de zinc hidratat - 3% 

PROC 8a 

18: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor solide în instalații nededicate, inclusiv PROC 8a 
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prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de îngrășăminte din echipamente - la exterior 
- borat de zinc hidratat - 3% 

19: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor solide în instalații dedicate, inclusiv 
prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de îngrășăminte din echipamente - la interior 
- borat de zinc hidratat - 3% 

PROC 8b 

20: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor solide în instalații dedicate, inclusiv 
prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de îngrășăminte din echipamente - la exterior 
- borat de zinc hidratat - 3% 

PROC 8b 

21: Ambalarea solidelor într-o linie de umplere dedicată, inclusiv cântărirea - la interior - 
borat de zinc hidratat - 3% 

PROC 9 

22: Ambalarea solidelor într-o linie de umplere dedicată, inclusiv cântărirea - la exterior 
- borat de zinc hidratat - 3% 

PROC 9 

23: Aplicarea prin dispersie în aer a îngrășămintelor solide - la interior - borat de zinc 
hidratat - 3% 

PROC 11 

24: Aplicarea prin dispersie în aer a îngrășămintelor solide - la exterior - borat de zinc 
hidratat - 3% 

PROC 11 

25: Aplicarea prin dispersie în aer a îngrășămintelor solide - în exterior, tractor - borat de 
zinc hidratat - 3% 

PROC 11 

26: Analize chimice ale îngrășămintelor solide - borat de zinc hidratat - 3% PROC 15 

27: Manipularea îngrășămintelor lichide în etape cu contact semnificativ - la interior - 
borat de zinc hidratat - 50% 

PROC 5 

28: Manipularea îngrășămintelor lichide în etape cu contact semnificativ - la exterior - 
borat de zinc hidratat - 50% 

PROC 5 

29: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor lichide în instalații nededicate, inclusiv 
prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de îngrășăminte din echipamente - la interior 
- borat de zinc hidratat - 50% 

PROC 8a 

30: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor lichide în instalații nededicate, inclusiv 
prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de îngrășăminte din echipamente - la exterior 
- borat de zinc hidratat - 50% 

PROC 8a 

31: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor lichide în instalații dedicate, inclusiv 
prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de îngrășăminte din echipamente - la interior 
- borat de zinc hidratat - 50% 

PROC 8b 

32: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor lichide în instalații dedicate, inclusiv 
prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de îngrășăminte din echipamente - la exterior 
- borat de zinc hidratat - 50% 

PROC 8b 

33: Ambalarea lichidelor într-o linie de umplere dedicată, inclusiv cântărirea - la interior 
- borat de zinc hidratat - 50% 

PROC 9 

34: Ambalarea lichidelor într-o linie de umplere dedicată, inclusiv cântărirea - la exterior 
- borat de zinc hidratat - 50% 

PROC 9 

35: Aplicarea prin dispersie în aer a îngrășămintelor lichide - la interior - borat de zinc 
hidratat - 50% 

PROC 11 

36: Aplicarea prin dispersie în aer a îngrășămintelor lichide - la exterior - borat de zinc 
hidratat - 50% 

PROC 11 

37: Aplicarea prin dispersie în aer a îngrășămintelor lichide - în exterior, tractor - borat 
de zinc hidratat - 50% 

PROC 11 

38: Analize chimice ale îngrășămintelor lichide - borat de zinc hidratat - 50% PROC 15 

4.2. Condiții de utilizare care afectează expunerea 

4.2.1. Controlul expunerii mediului: Utilizare larg răspândită a unui aditiv de prelucrare 
nereactiv (fără includere în sau pe un articol, la interior/exterior) - Zinc (ERC 8d, ERC 8a) 
Condiții și măsuri referitoare la stația de epurare biologică 
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Se presupune că există o stație municipală de tratare a apelor uzate. 

Condiții și măsuri referitoare la tratarea externă a deșeurilor (inclusiv deșeuri de articole) 

Eliminați deșeurile de produs sau recipientele utilizate în conformitate cu reglementările naționale. 

Alte condiții care afectează expunerea mediului 

Abaterile trebuie reduse la minimum. 

În conformitate cu cerințele bunelor practici în agricultură, solul agricol trebuie să fie evaluat înainte de 
aplicarea boratului de zinc, iar cantitatea utilizată trebuie să fie ajustată în funcție de rezultatele evaluării și 
de cerințele culturii 

4.2.2. Controlul expunerii mediului: Utilizare larg răspândită a unui aditiv de prelucrare 
nereactiv (fără includere în sau pe un articol, la interior/exterior) - Bor (ERC 8d, ERC 8a) 
Condiții și măsuri referitoare la stația de epurare biologică 

Se presupune că există o stație municipală de tratare a apelor uzate. 

Condiții și măsuri referitoare la tratarea externă a deșeurilor (inclusiv deșeuri de articole) 

Eliminați deșeurile de produs sau recipientele utilizate în conformitate cu reglementările naționale. 

Alte condiții care afectează expunerea mediului 

Abaterile trebuie reduse la minimum. 

În conformitate cu cerințele bunelor practici în agricultură, solul agricol trebuie să fie evaluat înainte de 
aplicarea boratului de zinc, iar cantitatea utilizată trebuie să fie ajustată în funcție de rezultatele evaluării și 
de cerințele culturii 

4.2.3. Controlul expunerii lucrătorilor: Manipularea îngrășămintelor lichide în etape cu 
contact semnificativ - la interior - borat de zinc hidratat 3% (PROC 5) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 3% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață > 3 m2 

4.2.4. Controlul expunerii lucrătorilor: Manipularea îngrășămintelor lichide în etape cu 
contact semnificativ - la exterior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 5) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 3% 



 

Borat de zinc  

Generată cu Chesar 3.7 SE destinat comunicării 122

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în exterior 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață < 3 m2 

4.2.5. Controlul expunerii lucrătorilor: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor lichide 
în instalații nededicate, inclusiv prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de 
îngrășăminte din echipamente - la interior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 8a) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 3% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 1000 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

4.2.6. Controlul expunerii lucrătorilor: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor lichide 
în instalații nededicate, inclusiv prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de 
îngrășăminte din echipamente - la exterior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 8a) 
Caracteristicile produsului (articolului) 
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Se referă la concentrații de până la 3% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 1000 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în exterior 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă aplicarea la exterior, acolo unde lucrătorul nu se află la o distanță mai mare de 4 metri de sursa de 
emisie 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

4.2.7. Controlul expunerii lucrătorilor: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor lichide 
în instalații dedicate, inclusiv prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de îngrășăminte 
din echipamente - la interior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 8b) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 3% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 
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Acoperă încărcarea scufundată. 

4.2.8. Controlul expunerii lucrătorilor: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor lichide 
în instalații dedicate, inclusiv prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de îngrășăminte 
din echipamente - la exterior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 8b) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 3% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în exterior 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă aplicarea la exterior, acolo unde lucrătorul nu se află la o distanță mai mare de 4 metri de sursa de 
emisie 

Acoperă încărcarea scufundată. 

4.2.9. Controlul expunerii lucrătorilor: Ambalarea lichidelor într-o linie de umplere 
dedicată, inclusiv cântărirea - la interior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 9) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 3% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 100 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

4.2.10. Controlul expunerii lucrătorilor: Ambalarea lichidelor într-o linie de umplere 
dedicată, inclusiv cântărirea - la exterior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 9) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 3% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 100 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în exterior 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

4.2.11. Controlul expunerii lucrătorilor: Aplicarea prin dispersie în aer a îngrășămintelor 
lichide - la interior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 11) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 3% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Rată de aplicare moderată (0,3 - 3 l/minut) 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Pulverizare fără folosirea de aer comprimat sau cu aer comprimat la presiuni joase 

Asigurați-vă că direcția de aplicare este numai în jos. 

4.2.12. Controlul expunerii lucrătorilor: Aplicarea prin dispersie în aer a îngrășămintelor 
lichide - la exterior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 11) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 3% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Rată de aplicare moderată (0,3 - 3 l/minut) 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în exterior 

În exterior, nu în apropierea clădirilor 

Pulverizare fără folosirea de aer comprimat sau cu aer comprimat la presiuni joase 

Asigurați-vă că direcția de aplicare este numai în jos. 

4.2.13. Controlul expunerii lucrătorilor: Aplicarea prin dispersie în aer a îngrășămintelor 
lichide - în exterior, tractor - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 11) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 3% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în exterior 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

În exterior, nu în apropierea clădirilor 

Asigurați-vă că direcția de aplicare este numai în jos. 

4.2.14. Controlul expunerii lucrătorilor: Analize chimice ale îngrășămintelor lichide - 
borat de zinc hidratat - 3% (PROC 15) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 3% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață < 0,3 m2 

4.2.15. Controlul expunerii lucrătorilor: Manipularea îngrășămintelor solide în etape cu 
contact semnificativ - la interior - borat de zinc hidratat 3% (PROC 5) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 3% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 
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Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă cantități < 100 kg 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă manipularea cu un nivel scăzut de agitare (de ex. amestecarea manuală). 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. mașină de tabletat închisă 
(sunt posibile deschideri relativ mici)). 

4.2.16. Controlul expunerii lucrătorilor: Manipularea îngrășămintelor solide în etape cu 
contact semnificativ - la exterior - borat de zinc hidratat 3% (PROC 5) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 3% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 2 oră/zi 

Acoperă cantități < 100 kg 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în exterior 

Acoperă manipularea cu un nivel scăzut de agitare (de ex. amestecarea manuală). 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. mașină de tabletat închisă 
(sunt posibile deschideri relativ mici)). 
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4.2.17. Controlul expunerii lucrătorilor: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor solide 
în instalații nededicate, inclusiv prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de 
îngrășăminte din echipamente - la interior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 8a) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 3% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de pulberi < 1000 kg/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

4.2.18. Controlul expunerii lucrătorilor: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor solide 
în instalații nededicate, inclusiv prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de 
îngrășăminte din echipamente - la exterior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 8a) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 3% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de pulberi < 1000 kg/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în exterior 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă aplicarea la exterior, acolo unde lucrătorul nu se află la o distanță mai mare de 4 metri de sursa de 
emisie 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

4.2.19. Controlul expunerii lucrătorilor: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor solide 
în instalații dedicate, inclusiv prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de îngrășăminte 
din echipamente - la interior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 8b) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 3% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 
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4.2.20. Controlul expunerii lucrătorilor: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor solide 
în instalații dedicate, inclusiv prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de îngrășăminte 
din echipamente - la exterior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 8b) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 3% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Pulberi dizolvate în lichid sau încorporate într-o matrice lichidă 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în exterior 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă aplicarea la exterior, acolo unde lucrătorul nu se află la o distanță mai mare de 4 metri de sursa de 
emisie 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

4.2.21. Controlul expunerii lucrătorilor: Ambalarea solidelor într-o linie de umplere 
dedicată, inclusiv cântărirea - la interior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 9) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 3% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de pulberi < 10 kg/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 



 

Borat de zinc  

Generată cu Chesar 3.7 SE destinat comunicării 132

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

4.2.22. Controlul expunerii lucrătorilor: Ambalarea solidelor într-o linie de umplere 
dedicată, inclusiv cântărirea - la exterior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 9) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 3% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de pulberi < 10 kg/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în exterior 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. transferul pulberilor dintr-
un sac mare printr-o deschidere mică). 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

4.2.23. Controlul expunerii lucrătorilor: Aplicarea prin dispersie în aer a îngrășămintelor 
solide - la interior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 11) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 3% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 
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Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă desprăfuirea cu ajutorul suflantei. 

Asigurați-vă că direcția de aplicare este numai în jos. 

4.2.24. Controlul expunerii lucrătorilor: Aplicarea prin dispersie în aer a îngrășămintelor 
solide - la exterior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 11) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 3% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în exterior 

În exterior, nu în apropierea clădirilor 

Acoperă desprăfuirea cu ajutorul suflantei. 

Asigurați-vă că direcția de aplicare este numai în jos. 
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4.2.25. Controlul expunerii lucrătorilor: Aplicarea prin dispersie în aer a îngrășămintelor 
solide - în exterior, tractor - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 11) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 3% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în exterior 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

În exterior, nu în apropierea clădirilor 

Acoperă pulverizarea pulberilor. 

Asigurați-vă că direcția de aplicare este numai în jos. 

4.2.26. Controlul expunerii lucrătorilor: Analize chimice ale îngrășămintelor solide - borat 
de zinc hidratat - 3% (PROC 15) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 3% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă cantități < 100 g 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 

Acoperă manipularea cu un nivel scăzut de agitare (de ex. amestecarea manuală). 

4.2.27. Controlul expunerii lucrătorilor: Manipularea îngrășămintelor lichide în etape cu 
contact semnificativ - la interior - borat de zinc hidratat - 50% (PROC 5) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 50% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 2 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață < 3 m2 

4.2.28. Controlul expunerii lucrătorilor: Manipularea îngrășămintelor lichide în etape cu 
contact semnificativ - la exterior - borat de zinc hidratat - 50% (PROC 5) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 50% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 1 oră/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
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protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în exterior 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață < 3 m2 

4.2.29. Controlul expunerii lucrătorilor: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor lichide 
în instalații nededicate, inclusiv prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de 
îngrășăminte din echipamente - la interior - borat de zinc hidratat - 50% (PROC 8a) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 50% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 1000 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

4.2.30. Controlul expunerii lucrătorilor: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor lichide 
în instalații nededicate, inclusiv prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de 
îngrășăminte din echipamente - la exterior - borat de zinc hidratat - 50% (PROC 8a) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 50% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 1000 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
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riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în exterior 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă aplicarea la exterior, acolo unde lucrătorul nu se află la o distanță mai mare de 4 metri de sursa de 
emisie 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

4.2.31. Controlul expunerii lucrătorilor: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor lichide 
în instalații dedicate, inclusiv prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de îngrășăminte 
din echipamente - la interior - borat de zinc hidratat - 50% (PROC 8b) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 50% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă încărcarea scufundată. 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

4.2.32. Controlul expunerii lucrătorilor: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor lichide 
în instalații dedicate, inclusiv prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de îngrășăminte 
din echipamente - la exterior - borat de zinc hidratat - 50% (PROC 8b) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 50% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 
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Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în exterior 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă aplicarea la exterior, acolo unde lucrătorul nu se află la o distanță mai mare de 4 metri de sursa de 
emisie 

Acoperă încărcarea scufundată. 

4.2.33. Controlul expunerii lucrătorilor: Ambalarea lichidelor într-o linie de umplere 
dedicată, inclusiv cântărirea - la interior - borat de zinc hidratat - 50% (PROC 9) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 50% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 100 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

4.2.34. Controlul expunerii lucrătorilor: Ambalarea lichidelor într-o linie de umplere 
dedicată, inclusiv cântărirea - la exterior - borat de zinc hidratat - 50% (PROC 9) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 50% 



 

Borat de zinc  

Generată cu Chesar 3.7 SE destinat comunicării 139

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 100 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în exterior 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. transferul de lichid printr-
un orificiu mic de umplere, cum ar fi realimentarea vehiculelor). 

4.2.35. Controlul expunerii lucrătorilor: Aplicarea prin dispersie în aer a îngrășămintelor 
lichide - la interior - borat de zinc hidratat - 50% (PROC 11) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 50% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 4 oră/zi 

Rată de aplicare moderată (0,3 - 3 l/minut) 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Purtați un aparat de respirat care filtrează impuritățile din aer, cu un factor de minimum 10 (APF ≥ 10). 
Consultați secțiunea 8 din FDS pentru specificații suplimentare 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Pulverizare fără folosirea de aer comprimat sau cu aer comprimat la presiuni joase 

Asigurați-vă că direcția de aplicare este numai în jos. 
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4.2.36. Controlul expunerii lucrătorilor: Aplicarea prin dispersie în aer a îngrășămintelor 
lichide - la exterior - borat de zinc hidratat - 50% (PROC 11) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 50% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 4 oră/zi 

Rată de aplicare moderată (0,3 - 3 l/minut) 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Purtați un aparat de respirat care filtrează impuritățile din aer, cu un factor de minimum 10 (APF ≥ 10). 
Consultați secțiunea 8 din FDS pentru specificații suplimentare 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în exterior 

În exterior, nu în apropierea clădirilor 

Pulverizare fără folosirea de aer comprimat sau cu aer comprimat la presiuni joase 

Asigurați-vă că direcția de aplicare este numai în jos. 

4.2.37. Controlul expunerii lucrătorilor: Aplicarea prin dispersie în aer a îngrășămintelor 
lichide - în exterior, tractor - borat de zinc hidratat - 50% (PROC 11) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 50% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Asigurați-vă că lucrătorul se află într-o cabină sau într-o încăpere separată. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în exterior 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

În exterior, nu în apropierea clădirilor 

Acoperă aplicarea la exterior, acolo unde lucrătorul nu se află la o distanță mai mare de 4 metri de sursa de 
emisie 

Asigurați-vă că direcția de aplicare este numai în jos. 

4.2.38. Controlul expunerii lucrătorilor: Analize chimice ale îngrășămintelor lichide - 
borat de zinc hidratat - 50% (PROC 15) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 50% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață < 0,3 m2 

4.3. Estimarea expunerii și referirea la sursa acesteia 

4.3.1. Eliberarea în mediu și expunerea: Utilizare larg răspândită a unui aditiv de 
prelucrare nereactiv (fără includere în sau pe un articol, la interior/exterior) - Zinc (ERC 
8d) 
Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Apă 8,64E-3 kg/zi Factor de eliberare estimat 

Aer 0 kg/zi Factor de eliberare estimat 

Sol 0,55 kg/zi Factor de eliberare estimat 

  

Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Apă dulce 4,39E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,021 

Sedimente (apă dulce) 48,13 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) 0,409 

Apă marină 5,59E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 
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Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Sedimente (apă marină) 6,572 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) 0,116 

Stație de tratare a apelor uzate 4,31E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,043 

Sol agricol 0,282 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Inhalare 
(efecte sistemice) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Cale 
orală 

9,32E-5 mg/kg gc/zi (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – căi 
combinate 

 < 0,01 

4.3.2. Eliberarea în mediu și expunerea: Utilizare larg răspândită a unui aditiv de 
prelucrare nereactiv (fără includere în sau pe un articol, la interior/exterior) - Bor (ERC 
8d) 
Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Apă 8,64E-3 kg/zi Factor de eliberare estimat 

Aer 0 kg/zi Factor de eliberare estimat 

Sol 0,55 kg/zi Factor de eliberare estimat 

  

Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Apă dulce 3,42E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Apă marină 3,37E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Stație de tratare a apelor uzate 4,32E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sol agricol 3,24E-3 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Inhalare 
(efecte sistemice) 

5,34E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Cale 
orală 

1,34E-4 mg/kg gc/zi (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – căi 
combinate 

 < 0,01 

4.3.3. Expunerea lucrătorilor: Manipularea îngrășămintelor lichide în etape cu contact 
semnificativ - la interior - borat de zinc hidratat 3% (PROC 5) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,6 mg/m³ (ART) 0,088 

Inhalare, locală, termen lung 0,6 mg/m³ (ART) 0,741 

Dermică, sistemică, termen lung 2,742 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,095 

4.3.4. Expunerea lucrătorilor: Manipularea îngrășămintelor lichide în etape cu contact 
semnificativ - la exterior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 5) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,24 mg/m³ (ART) 0,035 

Inhalare, locală, termen lung 0,24 mg/m³ (ART) 0,296 

Dermică, sistemică, termen lung 2,742 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,042 

4.3.5. Expunerea lucrătorilor: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor lichide în 
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instalații nededicate, inclusiv prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de îngrășăminte 
din echipamente - la interior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 8a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,12 mg/m³ (ART) 0,018 

Inhalare, locală, termen lung 0,12 mg/m³ (ART) 0,148 

Dermică, sistemică, termen lung 2,742 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,025 

4.3.6. Expunerea lucrătorilor: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor lichide în 
instalații nededicate, inclusiv prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de îngrășăminte 
din echipamente - la exterior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 8a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 4,5E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 4,5E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 2,742 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

4.3.7. Expunerea lucrătorilor: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor lichide în 
instalații dedicate, inclusiv prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de îngrășăminte 
din echipamente - la interior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 8b) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,013 mg/m³ (ART) 0,016 

Dermică, sistemică, termen lung 2,742 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

4.3.8. Expunerea lucrătorilor: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor lichide în 
instalații dedicate, inclusiv prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de îngrășăminte 
din echipamente - la exterior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 8b) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 5E-4 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 5E-4 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 2,742 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

4.3.9. Expunerea lucrătorilor: Ambalarea lichidelor într-o linie de umplere dedicată, 
inclusiv cântărirea - la interior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 9) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,06 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,06 mg/m³ (ART) 0,074 

Dermică, sistemică, termen lung 1,372 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,012 

4.3.10. Expunerea lucrătorilor: Ambalarea lichidelor într-o linie de umplere dedicată, 
inclusiv cântărirea - la exterior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 9) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,071 mg/m³ (ART) 0,01 
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Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, locală, termen lung 0,071 mg/m³ (ART) 0,088 

Dermică, sistemică, termen lung 1,372 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,014 

4.3.11. Expunerea lucrătorilor: Aplicarea prin dispersie în aer a îngrășămintelor lichide - 
la interior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 11) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,37 mg/m³ (ART) 0,054 

Inhalare, locală, termen lung 0,37 mg/m³ (ART) 0,457 

Dermică, sistemică, termen lung 21,42 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,056 

Combinată, sistemică, termen lung  0,11 

4.3.12. Expunerea lucrătorilor: Aplicarea prin dispersie în aer a îngrășămintelor lichide - 
la exterior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 11) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,19 mg/m³ (ART) 0,028 

Inhalare, locală, termen lung 0,19 mg/m³ (ART) 0,235 

Dermică, sistemică, termen lung 21,42 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,056 

Combinată, sistemică, termen lung  0,083 

4.3.13. Expunerea lucrătorilor: Aplicarea prin dispersie în aer a îngrășămintelor lichide - 
în exterior, tractor - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 11) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,044 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,044 mg/m³ (ART) 0,054 

Dermică, sistemică, termen lung 21,42 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,056 

Combinată, sistemică, termen lung  0,062 

4.3.14. Expunerea lucrătorilor: Analize chimice ale îngrășămintelor lichide - borat de zinc 
hidratat - 3% (PROC 15) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,044 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,044 mg/m³ (ART) 0,054 

Dermică, sistemică, termen lung 0,068 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

4.3.15. Expunerea lucrătorilor: Manipularea îngrășămintelor solide în etape cu contact 
semnificativ - la interior - borat de zinc hidratat 3% (PROC 5) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,38 mg/m³ (ART) 0,056 

Inhalare, locală, termen lung 0,38 mg/m³ (ART) 0,469 

Dermică, sistemică, termen lung 2,742 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,063 

4.3.16. Expunerea lucrătorilor: Manipularea îngrășămintelor solide în etape cu contact 
semnificativ - la exterior - borat de zinc hidratat 3% (PROC 5) 
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Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,34 mg/m³ (ART) 0,05 

Inhalare, locală, termen lung 0,34 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermică, sistemică, termen lung 2,742 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,057 

4.3.17. Expunerea lucrătorilor: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor solide în 
instalații nededicate, inclusiv prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de îngrășăminte 
din echipamente - la interior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 8a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalare, locală, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermică, sistemică, termen lung 2,742 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,07 

4.3.18. Expunerea lucrătorilor: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor solide în 
instalații nededicate, inclusiv prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de îngrășăminte 
din echipamente - la exterior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 8a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,32 mg/m³ (ART) 0,047 

Inhalare, locală, termen lung 0,32 mg/m³ (ART) 0,395 

Dermică, sistemică, termen lung 2,742 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,054 

4.3.19. Expunerea lucrătorilor: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor solide în 
instalații dedicate, inclusiv prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de îngrășăminte 
din echipamente - la interior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 8b) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalare, locală, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermică, sistemică, termen lung 2,742 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,07 

4.3.20. Expunerea lucrătorilor: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor solide în 
instalații dedicate, inclusiv prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de îngrășăminte 
din echipamente - la exterior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 8b) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,096 mg/m³ (ART) 0,014 

Inhalare, locală, termen lung 0,096 mg/m³ (ART) 0,119 

Dermică, sistemică, termen lung 2,742 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,021 

4.3.21. Expunerea lucrătorilor: Ambalarea solidelor într-o linie de umplere dedicată, 
inclusiv cântărirea - la interior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 9) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,64 mg/m³ (ART) 0,094 

Inhalare, locală, termen lung 0,64 mg/m³ (ART) 0,79 
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Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Dermică, sistemică, termen lung 1,372 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,098 

4.3.22. Expunerea lucrătorilor: Ambalarea solidelor într-o linie de umplere dedicată, 
inclusiv cântărirea - la exterior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 9) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,46 mg/m³ (ART) 0,068 

Inhalare, locală, termen lung 0,46 mg/m³ (ART) 0,568 

Dermică, sistemică, termen lung 1,372 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,071 

4.3.23. Expunerea lucrătorilor: Aplicarea prin dispersie în aer a îngrășămintelor solide - la 
interior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 11) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,58 mg/m³ (ART) 0,085 

Inhalare, locală, termen lung 0,58 mg/m³ (ART) 0,716 

Dermică, sistemică, termen lung 21,42 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,056 

Combinată, sistemică, termen lung  0,141 

4.3.24. Expunerea lucrătorilor: Aplicarea prin dispersie în aer a îngrășămintelor solide - la 
exterior - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 11) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,37 mg/m³ (ART) 0,054 

Inhalare, locală, termen lung 0,37 mg/m³ (ART) 0,457 

Dermică, sistemică, termen lung 21,42 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,056 

Combinată, sistemică, termen lung  0,11 

4.3.25. Expunerea lucrătorilor: Aplicarea prin dispersie în aer a îngrășămintelor solide - în 
exterior, tractor - borat de zinc hidratat - 3% (PROC 11) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,032 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,032 mg/m³ (ART) 0,04 

Dermică, sistemică, termen lung 21,42 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,056 

Combinată, sistemică, termen lung  0,06 

4.3.26. Expunerea lucrătorilor: Analize chimice ale îngrășămintelor solide - borat de zinc 
hidratat - 3% (PROC 15) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Inhalare, locală, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Dermică, sistemică, termen lung 0,068 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,043 

4.3.27. Expunerea lucrătorilor: Manipularea îngrășămintelor lichide în etape cu contact 
semnificativ - la interior - borat de zinc hidratat - 50% (PROC 5) 
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Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,5 mg/m³ (ART) 0,074 

Inhalare, locală, termen lung 0,5 mg/m³ (ART) 0,617 

Dermică, sistemică, termen lung 13,71 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,036 

Combinată, sistemică, termen lung  0,109 

4.3.28. Expunerea lucrătorilor: Manipularea îngrășămintelor lichide în etape cu contact 
semnificativ - la exterior - borat de zinc hidratat - 50% (PROC 5) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,49 mg/m³ (ART) 0,072 

Inhalare, locală, termen lung 0,49 mg/m³ (ART) 0,605 

Dermică, sistemică, termen lung 13,71 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,036 

Combinată, sistemică, termen lung  0,108 

4.3.29. Expunerea lucrătorilor: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor lichide în 
instalații nededicate, inclusiv prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de îngrășăminte 
din echipamente - la interior - borat de zinc hidratat - 50% (PROC 8a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,33 mg/m³ (ART) 0,049 

Inhalare, locală, termen lung 0,33 mg/m³ (ART) 0,407 

Dermică, sistemică, termen lung 13,71 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,036 

Combinată, sistemică, termen lung  0,084 

4.3.30. Expunerea lucrătorilor: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor lichide în 
instalații nededicate, inclusiv prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de îngrășăminte 
din echipamente - la exterior - borat de zinc hidratat - 50% (PROC 8a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,075 mg/m³ (ART) 0,011 

Inhalare, locală, termen lung 0,075 mg/m³ (ART) 0,093 

Dermică, sistemică, termen lung 13,71 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,036 

Combinată, sistemică, termen lung  0,047 

4.3.31. Expunerea lucrătorilor: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor lichide în 
instalații dedicate, inclusiv prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de îngrășăminte 
din echipamente - la interior - borat de zinc hidratat - 50% (PROC 8b) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,22 mg/m³ (ART) 0,032 

Inhalare, locală, termen lung 0,22 mg/m³ (ART) 0,272 

Dermică, sistemică, termen lung 13,71 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,036 

Combinată, sistemică, termen lung  0,068 

4.3.32. Expunerea lucrătorilor: Descărcarea și încărcarea îngrășămintelor lichide în 
instalații dedicate, inclusiv prelevarea de probe și curățarea reziduurilor de îngrășăminte 
din echipamente - la exterior - borat de zinc hidratat - 50% (PROC 8b) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 8,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 8,4E-3 mg/m³ (ART) 0,01 
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Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Dermică, sistemică, termen lung 13,71 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,036 

Combinată, sistemică, termen lung  0,037 

4.3.33. Expunerea lucrătorilor: Ambalarea lichidelor într-o linie de umplere dedicată, 
inclusiv cântărirea - la interior - borat de zinc hidratat - 50% (PROC 9) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,6 mg/m³ (ART) 0,088 

Inhalare, locală, termen lung 0,6 mg/m³ (ART) 0,741 

Dermică, sistemică, termen lung 6,86 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,018 

Combinată, sistemică, termen lung  0,106 

4.3.34. Expunerea lucrătorilor: Ambalarea lichidelor într-o linie de umplere dedicată, 
inclusiv cântărirea - la exterior - borat de zinc hidratat - 50% (PROC 9) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,36 mg/m³ (ART) 0,053 

Inhalare, locală, termen lung 0,36 mg/m³ (ART) 0,444 

Dermică, sistemică, termen lung 6,86 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,018 

Combinată, sistemică, termen lung  0,071 

4.3.35. Expunerea lucrătorilor: Aplicarea prin dispersie în aer a îngrășămintelor lichide - 
la interior - borat de zinc hidratat - 50% (PROC 11) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,31 mg/m³ (ART) 0,046 

Inhalare, locală, termen lung 0,31 mg/m³ (ART) 0,383 

Dermică, sistemică, termen lung 107,1 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,278 

Combinată, sistemică, termen lung  0,323 

4.3.36. Expunerea lucrătorilor: Aplicarea prin dispersie în aer a îngrășămintelor lichide - 
la exterior - borat de zinc hidratat - 50% (PROC 11) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,16 mg/m³ (ART) 0,024 

Inhalare, locală, termen lung 0,16 mg/m³ (ART) 0,198 

Dermică, sistemică, termen lung 107,1 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,278 

Combinată, sistemică, termen lung  0,301 

4.3.37. Expunerea lucrătorilor: Aplicarea prin dispersie în aer a îngrășămintelor lichide - 
în exterior, tractor - borat de zinc hidratat - 50% (PROC 11) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,53 mg/m³ (ART) 0,078 

Inhalare, locală, termen lung 0,53 mg/m³ (ART) 0,654 

Dermică, sistemică, termen lung 107,1 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,278 

Combinată, sistemică, termen lung  0,355 

4.3.38. Expunerea lucrătorilor: Analize chimice ale îngrășămintelor lichide - borat de zinc 
hidratat - 50% (PROC 15) 
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Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalare, locală, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermică, sistemică, termen lung 0,34 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,066 

4.4. Îndrumări pentru utilizatorul din aval, pentru a evalua dacă acesta 
lucrează în limitele stabilite de SE 
Îndrumări:  
Condițiile de utilizare în amplasamentele utilizatorilor din aval pot să fie întrucâtva diferite față de cele descrise 
în acest scenariu de expunere. În cazul în care există diferențe între descrierea condițiilor de utilizare din scenariul 
de expunere și cele din practicile dvs., acest lucru nu înseamnă că respectiva utilizare nu este inclusă. Cu toate 
acestea, riscurile trebuie să fie controlate în mod corespunzător. Modalitatea prin care stabiliți dacă condițiile dvs. 
de utilizare sunt echivalente sau inferioare se numește „scalare”. Instrucțiunile privind scalarea sunt oferite mai 
jos.  

Sănătatea umană: Expunerea cutanată a lucrătorilor este evaluată folosind TRA Workers 3.0, conform 
implementării în CHESAR v.3.7. Expunerea prin inhalare a lucrătorilor este evaluată folosind ART v1.5. Astfel, 
s-a făcut distincția între boratul de zinc anhidru și boratul de zinc hidratat. Totuși, pentru această utilizare, numai 
boratul de zinc hidratat este identificat ca fiind relevant. 

Mediu: Emisiile în mediu sunt estimate folosind EUSES v.2.1.2, conform implementării în CHESAR v3.7. Pentru 
crearea modelelor de mediu, se presupune, în cel mai rău caz, că boratul de zinc se dizolvă complet în apă, în ioni 
de Zn și B, care cresc toxicitatea. Deși boratul de zinc anhidru conține 35,19% Zn și 17,45% B (în cazul formelor 
hidratate, aceste concentrații vor fi mai scăzute), emisiile în mediu sunt estimate considerându-se că Zn și B sunt 
în cantități egale. Eliberările au fost estimate pe baza Fertilizers Europe SpERC 8e.4.v3. 
 
Instrument de scalare:  
Pentru scalare, vă rugăm să utilizați instrumentele de modelare disponibile public, indicate mai sus. 
 
Instrucțiuni pentru scalare:  
Scalarea poate fi efectuată pentru a verifica dacă condițiile din amplasamentul dvs. sunt „echivalente” cu condițiile 
definite în scenariul de expunere. În cazul în care condițiile de utilizare diferă ușor față de cele indicate în scenariul 
de expunere respectiv, ați putea demonstra că, în condițiile dvs. de utilizare, nivelurile de expunere sunt 
echivalente sau inferioare celor din condițiile descrise. Ați putea demonstra acest lucru prin compensarea unei 
variații din cadrul unei anumite condiții cu o variație din cadrul altor condiții.  
 
Parametri care pot fi scalați:  
În cele ce urmează, principalele valori care ar putea varia într-o situație efectivă de utilizare sunt oferite în vederea 
utilizării lor în scalare.  

- Lucrători:  
TRA Workers 3.0: Durata activității, Procentul de substanță din amestec/articol, Temperatura de operare, 
EPP.  
 
ART v1.5: Durata activității, Procentul de substanță din amestec/articol, Ventilația generală, Ventilația 
locală de evacuare, Temperatura de operare, Dimensiunea încăperii de lucru, Distanța sursei față de 
clădiri, Cantitatea de produs în mișcarea și agitarea pulberilor, Viteza de transfer, Înălțimea de cădere, 
Suprafața deschisă, Tipul de încărcare prin transfer, Tipul de aplicare a produselor lichide în cădere, 
Tipul de aplicare prin pulverizare, Direcția de pulverizare, Tehnica de pulverizare a lichidului pe 
suprafețe, Rata de aplicare, Nivelul de contaminare, Nivelul de agitare în mișcarea și agitarea pulberilor, 
EPR.  
Observație: ART previzionează concentrațiile în aer din zona de respirație personală a unui lucrător, în 
afara oricărui echipament de protecție respiratorie (EPR). Prin urmare, utilizarea EPR trebuie să fie 
luată în considerare separat.  
 
Observație privind măsurile de administrare a riscurilor (RMM): eficacitatea este principala informație 
legată de măsurile de gestionare a riscurilor. Veți avea siguranța că măsurile de administrare a 
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riscurilor din amplasamentul dvs. sunt corecte dacă eficacitatea lor este egală sau superioară cu ceea 
ce se specifică în scenariul de expunere.  
 

- Mediu:  
Factori de eliberare.  

 
Mai multe informații cu privire la scalare sunt oferite în Guidance for downstream users v2.1 (octombrie 2014) al 
ECHA, precum și în Practical Guide 13 al ECHA (iunie 2012).  
 
Limitele scalării:  
Rapoartele de caracterizare a riscurilor (RCR) care nu trebuie depășite sunt descrise în Secțiunea 4.3. 



 

Borat de zinc  

Generată cu Chesar 3.7 SE destinat comunicării 151

5. SE 5: Utilizare larg răspândită de către lucrători 
profesioniști; Produse diverse (PC 16, PC 17, PC 24); Altele 
(SU 0) 

5.1. Descriptorii utilizării 
Denumirea SE: Utilizare profesională a lubrifianților cu borat de zinc pentru vehicule și utilaje (ATIEL-ATC Use 
Group B(p)) 
Categoria de produs: Lichide de transfer al căldurii (PC 16), Lichide hidraulice (PC 17), Lubrifianți, vaseline și 
produse de demulare (PC 24) 
Sectorul de utilizare: Altele (SU 0) 

Mediu  

1: Utilizare larg răspândită a unui fluid funcțional (la interior/exterior) - Zinc ERC 9b, ERC 9a 

2: Utilizare larg răspândită a unui fluid funcțional (la interior/exterior) - Bor ERC 9b, ERC 9a 

Lucrător  

3: Utilizare ca lubrifiant/vaselină, într-un sistem închis - la interior - borat de zinc anhidru PROC 1 

4: Utilizare ca lubrifiant/vaselină, într-un sistem închis - la exterior - borat de zinc anhidru PROC 1 

5: Expunere generală în timpul operațiunilor de întreținere, inclusiv scurgere, reumplere - 
la interior - borat de zinc anhidru 

PROC 8a 

6: Expunere generală în timpul operațiunilor de întreținere, inclusiv scurgere, reumplere - 
la exterior - borat de zinc anhidru 

PROC 8a 

7: Expunere generală în timpul operațiunilor de întreținere, inclusiv scurgere, reumplere - 
la interior - borat de zinc anhidru 

PROC 8b 

8: Expunere generală în timpul operațiunilor de întreținere, inclusiv scurgere, reumplere - 
la exterior - borat de zinc anhidru 

PROC 8b 

9: Expunere generală în timpul operațiunilor de întreținere, inclusiv scurgere, reumplere - 
la interior - borat de zinc anhidru 

PROC 20 

10: Expunere generală în timpul operațiunilor de întreținere, inclusiv scurgere, reumplere 
- la exterior - borat de zinc anhidru 

PROC 20 

11: Depozitarea materialelor - la interior - borat de zinc anhidru PROC 1 

12: Depozitarea materialelor - la exterior - borat de zinc anhidru PROC 1 

13: Depozitarea materialelor - la interior - borat de zinc anhidru PROC 2 

14: Depozitarea materialelor - la exterior - borat de zinc anhidru PROC 2 

15: Utilizare ca lubrifiant/vaselină, într-un sistem închis - la interior - borat de zinc hidratat PROC 1 

16: Utilizare ca lubrifiant/vaselină, într-un sistem închis - la exterior - borat de zinc 
hidratat 

PROC 1 

17: Expunere generală în timpul operațiunilor de întreținere, inclusiv scurgere, reumplere 
- la interior - borat de zinc hidratat 

PROC 8a 

18: Expunere generală în timpul operațiunilor de întreținere, inclusiv scurgere, reumplere 
- la exterior - borat de zinc hidratat 

PROC 8a 

19: Expunere generală în timpul operațiunilor de întreținere, inclusiv scurgere, reumplere 
- la interior - borat de zinc hidratat 

PROC 8b 

20: Expunere generală în timpul operațiunilor de întreținere, inclusiv scurgere, reumplere 
- la exterior - borat de zinc hidratat 

PROC 8b 

21: Expunere generală în timpul operațiunilor de întreținere, inclusiv scurgere, reumplere 
- la interior - borat de zinc hidratat 

PROC 20 

22: Expunere generală în timpul operațiunilor de întreținere, inclusiv scurgere, reumplere 
- la exterior - borat de zinc hidratat 

PROC 20 
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23: Depozitarea materialelor - la interior - borat de zinc hidratat PROC 1 

24: Depozitarea materialelor - la exterior - borat de zinc hidratat PROC 1 

25: Depozitarea materialelor - la interior - borat de zinc hidratat PROC 2 

26: Depozitarea materialelor - la exterior - borat de zinc hidratat PROC 2 

5.2. Condiții de utilizare care afectează expunerea 

5.2.1. Controlul expunerii mediului: Utilizare larg răspândită a unui fluid funcțional (la 
interior/exterior) - Zinc (ERC 9b, ERC 9a) 
Condiții și măsuri referitoare la stația de epurare biologică 

Se presupune că există o stație municipală de tratare a apelor uzate. 

Alte condiții care afectează expunerea mediului 

Utilizare la interior și la exterior 

5.2.2. Controlul expunerii mediului: Utilizare larg răspândită a unui fluid funcțional (la 
interior/exterior) - Bor (ERC 9b, ERC 9a) 
Condiții și măsuri referitoare la stația de epurare biologică 

Se presupune că există o stație municipală de tratare a apelor uzate. 

Alte condiții care afectează expunerea mediului 

Utilizare la interior și la exterior 

5.2.3. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizare ca lubrifiant/vaselină, într-un sistem 
închis - la interior - borat de zinc anhidru (PROC 1) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare în spații interioare 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 150 °C 

5.2.4. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizare ca lubrifiant/vaselină, într-un sistem 
închis - la exterior - borat de zinc anhidru (PROC 1) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 
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Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare în exterior 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 150 °C 

5.2.5. Controlul expunerii lucrătorilor: Expunere generală în timpul operațiunilor de 
întreținere, inclusiv scurgere, reumplere - la interior - borat de zinc anhidru (PROC 8a) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Acoperă lichidele cu vâscozitate medie spre mare. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 1000 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

5.2.6. Controlul expunerii lucrătorilor: Expunere generală în timpul operațiunilor de 
întreținere, inclusiv scurgere, reumplere - la exterior - borat de zinc anhidru (PROC 8a) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Acoperă lichidele cu vâscozitate medie spre mare. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 1000 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în exterior 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

5.2.7. Controlul expunerii lucrătorilor: Expunere generală în timpul operațiunilor de 
întreținere, inclusiv scurgere, reumplere - la interior - borat de zinc anhidru (PROC 8b) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Acoperă lichidele cu vâscozitate medie spre mare. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

5.2.8. Controlul expunerii lucrătorilor: Expunere generală în timpul operațiunilor de 
întreținere, inclusiv scurgere, reumplere - la exterior - borat de zinc anhidru (PROC 8b) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Acoperă lichidele cu vâscozitate medie spre mare. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 
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Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în exterior 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

5.2.9. Controlul expunerii lucrătorilor: Expunere generală în timpul operațiunilor de 
întreținere, inclusiv scurgere, reumplere - la interior - borat de zinc anhidru (PROC 20) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Acoperă lichidele cu vâscozitate medie spre mare. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 1000 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

5.2.10. Controlul expunerii lucrătorilor: Expunere generală în timpul operațiunilor de 
întreținere, inclusiv scurgere, reumplere - la exterior - borat de zinc anhidru (PROC 20) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Acoperă lichidele cu vâscozitate medie spre mare. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 1000 l/min. 
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Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în exterior 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

5.2.11. Controlul expunerii lucrătorilor: Depozitarea materialelor - la interior - borat de 
zinc anhidru (PROC 1) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare în spații interioare 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

5.2.12. Controlul expunerii lucrătorilor: Depozitarea materialelor - la exterior - borat de 
zinc anhidru (PROC 1) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare în exterior 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

5.2.13. Controlul expunerii lucrătorilor: Depozitarea materialelor - la interior - borat de 
zinc anhidru (PROC 2) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Acoperă lichidele cu vâscozitate medie spre mare. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Utilizare în sisteme izolate; Transferul este închis, recipientul receptor fiind fixat sau sigilat la recipientul sursă.; 
Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață > 3 m2 

5.2.14. Controlul expunerii lucrătorilor: Depozitarea materialelor - la exterior - borat de 
zinc anhidru (PROC 2) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Acoperă lichidele cu vâscozitate medie spre mare. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Utilizare în sisteme izolate; Transferul este închis, recipientul receptor fiind fixat sau sigilat la recipientul sursă.; 
Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
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protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață > 3 m2 

5.2.15. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizare ca lubrifiant/vaselină, într-un sistem 
închis - la interior - borat de zinc hidratat (PROC 1) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare în spații interioare 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 150 °C 

5.2.16. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizare ca lubrifiant/vaselină, într-un sistem 
închis - la exterior - borat de zinc hidratat (PROC 1) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare în exterior 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 150 °C 
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5.2.17. Controlul expunerii lucrătorilor: Expunere generală în timpul operațiunilor de 
întreținere, inclusiv scurgere, reumplere - la interior - borat de zinc hidratat (PROC 8a) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Acoperă lichidele cu vâscozitate medie spre mare. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 1000 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

5.2.18. Controlul expunerii lucrătorilor: Expunere generală în timpul operațiunilor de 
întreținere, inclusiv scurgere, reumplere - la exterior - borat de zinc hidratat (PROC 8a) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Acoperă lichidele cu vâscozitate medie spre mare. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 1000 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în exterior 

Acoperă încărcarea prin stropire. 
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5.2.19. Controlul expunerii lucrătorilor: Expunere generală în timpul operațiunilor de 
întreținere, inclusiv scurgere, reumplere - la interior - borat de zinc hidratat (PROC 8b) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Acoperă lichidele cu vâscozitate medie spre mare. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

5.2.20. Controlul expunerii lucrătorilor: Expunere generală în timpul operațiunilor de 
întreținere, inclusiv scurgere, reumplere - la exterior - borat de zinc hidratat (PROC 8b) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Acoperă lichidele cu vâscozitate medie spre mare. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în exterior 

Acoperă încărcarea prin stropire. 
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5.2.21. Controlul expunerii lucrătorilor: Expunere generală în timpul operațiunilor de 
întreținere, inclusiv scurgere, reumplere - la interior - borat de zinc hidratat (PROC 20) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Acoperă lichidele cu vâscozitate medie spre mare. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 1000 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

5.2.22. Controlul expunerii lucrătorilor: Expunere generală în timpul operațiunilor de 
întreținere, inclusiv scurgere, reumplere - la exterior - borat de zinc hidratat (PROC 20) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Acoperă lichidele cu vâscozitate medie spre mare. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 1000 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în exterior 

Acoperă încărcarea prin stropire. 
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5.2.23. Controlul expunerii lucrătorilor: Depozitarea materialelor - la interior - borat de 
zinc hidratat (PROC 1) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare în spații interioare 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

5.2.24. Controlul expunerii lucrătorilor: Depozitarea materialelor - la exterior - borat de 
zinc hidratat (PROC 1) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Utilizare în exterior 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

5.2.25. Controlul expunerii lucrătorilor: Depozitarea materialelor - la interior - borat de 
zinc hidratat (PROC 2) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Acoperă lichidele cu vâscozitate medie spre mare. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 
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Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Utilizare în sisteme izolate; Transferul este închis, recipientul receptor fiind fixat sau sigilat la recipientul sursă.; 
Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață > 3 m2 

5.2.26. Controlul expunerii lucrătorilor: Depozitarea materialelor - la exterior - borat de 
zinc hidratat (PROC 2) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 25% 

Lichid 

Acoperă lichidele cu vâscozitate medie spre mare. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Utilizare în sisteme izolate; Transferul este închis, recipientul receptor fiind fixat sau sigilat la recipientul sursă.; 
Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în exterior 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață > 3 m2 
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5.3. Estimarea expunerii și referirea la sursa acesteia 

5.3.1. Eliberarea în mediu și expunerea: Utilizare larg răspândită a unui fluid funcțional 
(la interior/exterior) - Zinc (ERC 9b) 
Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Apă 1,37E-4 kg/zi SPERC 

Aer 6,85E-4 kg/zi SPERC 

Sol 1,37E-4 kg/zi SPERC 

  

Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Apă dulce 2,78E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,014 

Sedimente (apă dulce) 30,53 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) 0,259 

Apă marină 4,39E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sedimente (apă marină) 4,812 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) 0,085 

Stație de tratare a apelor uzate 6,84E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sol agricol 0,282 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Inhalare 
(efecte sistemice) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Cale 
orală 

9,28E-5 mg/kg gc/zi (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – căi 
combinate 

 < 0,01 

5.3.2. Eliberarea în mediu și expunerea: Utilizare larg răspândită a unui fluid funcțional 
(la interior/exterior) - Bor (ERC 9b) 
Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Apă 1,37E-4 kg/zi SPERC 

Aer 6,85E-4 kg/zi SPERC 

Sol 1,37E-4 kg/zi SPERC 

  

Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Apă dulce 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Apă marină 2,95E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Stație de tratare a apelor uzate 6,85E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sol agricol 3,22E-3 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Inhalare 
(efecte sistemice) 

4,16E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Cale 
orală 

1,21E-4 mg/kg gc/zi (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – căi 
combinate 

 < 0,01 

5.3.3. Expunerea lucrătorilor: Utilizare ca lubrifiant/vaselină, într-un sistem închis - la 
interior - borat de zinc anhidru (PROC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,024 

Inhalare, locală, termen lung 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,087 
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Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Dermică, sistemică, termen lung 0,02 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,025 

5.3.4. Expunerea lucrătorilor: Utilizare ca lubrifiant/vaselină, într-un sistem închis - la 
exterior - borat de zinc anhidru (PROC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,017 

Inhalare, locală, termen lung 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,061 

Dermică, sistemică, termen lung 0,02 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,018 

5.3.5. Expunerea lucrătorilor: Expunere generală în timpul operațiunilor de întreținere, 
inclusiv scurgere, reumplere - la interior - borat de zinc anhidru (PROC 8a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inhalare, locală, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,232 

Combinată, sistemică, termen lung  0,409 

5.3.6. Expunerea lucrătorilor: Expunere generală în timpul operațiunilor de întreținere, 
inclusiv scurgere, reumplere - la exterior - borat de zinc anhidru (PROC 8a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,53 mg/m³ (ART) 0,214 

Inhalare, locală, termen lung 0,53 mg/m³ (ART) 0,768 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,232 

Combinată, sistemică, termen lung  0,445 

5.3.7. Expunerea lucrătorilor: Expunere generală în timpul operațiunilor de întreținere, 
inclusiv scurgere, reumplere - la interior - borat de zinc anhidru (PROC 8b) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,15 mg/m³ (ART) 0,06 

Inhalare, locală, termen lung 0,15 mg/m³ (ART) 0,217 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,232 

Combinată, sistemică, termen lung  0,292 

5.3.8. Expunerea lucrătorilor: Expunere generală în timpul operațiunilor de întreținere, 
inclusiv scurgere, reumplere - la exterior - borat de zinc anhidru (PROC 8b) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,18 mg/m³ (ART) 0,073 

Inhalare, locală, termen lung 0,18 mg/m³ (ART) 0,261 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,232 

Combinată, sistemică, termen lung  0,304 

5.3.9. Expunerea lucrătorilor: Expunere generală în timpul operațiunilor de întreținere, 
inclusiv scurgere, reumplere - la interior - borat de zinc anhidru (PROC 20) 
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Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inhalare, locală, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermică, sistemică, termen lung 1,026 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,029 

Combinată, sistemică, termen lung  0,206 

5.3.10. Expunerea lucrătorilor: Expunere generală în timpul operațiunilor de întreținere, 
inclusiv scurgere, reumplere - la exterior - borat de zinc anhidru (PROC 20) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,53 mg/m³ (ART) 0,214 

Inhalare, locală, termen lung 0,53 mg/m³ (ART) 0,768 

Dermică, sistemică, termen lung 1,026 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,029 

Combinată, sistemică, termen lung  0,243 

5.3.11. Expunerea lucrătorilor: Depozitarea materialelor - la interior - borat de zinc 
anhidru (PROC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,024 

Inhalare, locală, termen lung 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,087 

Dermică, sistemică, termen lung 0,02 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,025 

5.3.12. Expunerea lucrătorilor: Depozitarea materialelor - la exterior - borat de zinc 
anhidru (PROC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,017 

Inhalare, locală, termen lung 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,061 

Dermică, sistemică, termen lung 0,02 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,018 

5.3.13. Expunerea lucrătorilor: Depozitarea materialelor - la interior - borat de zinc 
anhidru (PROC 2) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 9,9E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 9,9E-3 mg/m³ (ART) 0,014 

Dermică, sistemică, termen lung 0,822 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,023 

Combinată, sistemică, termen lung  0,027 

5.3.14. Expunerea lucrătorilor: Depozitarea materialelor - la exterior - borat de zinc 
anhidru (PROC 2) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 3,7E-4 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 3,7E-4 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,822 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,023 

Combinată, sistemică, termen lung  0,023 

5.3.15. Expunerea lucrătorilor: Utilizare ca lubrifiant/vaselină, într-un sistem închis - la 
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interior - borat de zinc hidratat (PROC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Dermică, sistemică, termen lung 0,02 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

5.3.16. Expunerea lucrătorilor: Utilizare ca lubrifiant/vaselină, într-un sistem închis - la 
exterior - borat de zinc hidratat (PROC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,052 

Dermică, sistemică, termen lung 0,02 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

5.3.17. Expunerea lucrătorilor: Expunere generală în timpul operațiunilor de întreținere, 
inclusiv scurgere, reumplere - la interior - borat de zinc hidratat (PROC 8a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalare, locală, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,021 

Combinată, sistemică, termen lung  0,086 

5.3.18. Expunerea lucrătorilor: Expunere generală în timpul operațiunilor de întreținere, 
inclusiv scurgere, reumplere - la exterior - borat de zinc hidratat (PROC 8a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,53 mg/m³ (ART) 0,078 

Inhalare, locală, termen lung 0,53 mg/m³ (ART) 0,654 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,021 

Combinată, sistemică, termen lung  0,099 

5.3.19. Expunerea lucrătorilor: Expunere generală în timpul operațiunilor de întreținere, 
inclusiv scurgere, reumplere - la interior - borat de zinc hidratat (PROC 8b) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,15 mg/m³ (ART) 0,022 

Inhalare, locală, termen lung 0,15 mg/m³ (ART) 0,185 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,021 

Combinată, sistemică, termen lung  0,043 

5.3.20. Expunerea lucrătorilor: Expunere generală în timpul operațiunilor de întreținere, 
inclusiv scurgere, reumplere - la exterior - borat de zinc hidratat (PROC 8b) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,18 mg/m³ (ART) 0,026 

Inhalare, locală, termen lung 0,18 mg/m³ (ART) 0,222 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,021 

Combinată, sistemică, termen lung  0,048 
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5.3.21. Expunerea lucrătorilor: Expunere generală în timpul operațiunilor de întreținere, 
inclusiv scurgere, reumplere - la interior - borat de zinc hidratat (PROC 20) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalare, locală, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermică, sistemică, termen lung 1,026 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,067 

5.3.22. Expunerea lucrătorilor: Expunere generală în timpul operațiunilor de întreținere, 
inclusiv scurgere, reumplere - la exterior - borat de zinc hidratat (PROC 20) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,53 mg/m³ (ART) 0,078 

Inhalare, locală, termen lung 0,53 mg/m³ (ART) 0,654 

Dermică, sistemică, termen lung 1,026 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,081 

5.3.23. Expunerea lucrătorilor: Depozitarea materialelor - la interior - borat de zinc 
hidratat (PROC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Dermică, sistemică, termen lung 0,02 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

5.3.24. Expunerea lucrătorilor: Depozitarea materialelor - la exterior - borat de zinc 
hidratat (PROC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,052 

Dermică, sistemică, termen lung 0,02 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

5.3.25. Expunerea lucrătorilor: Depozitarea materialelor - la interior - borat de zinc 
hidratat (PROC 2) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 9,9E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 9,9E-3 mg/m³ (ART) 0,012 

Dermică, sistemică, termen lung 0,822 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

5.3.26. Expunerea lucrătorilor: Depozitarea materialelor - la exterior - borat de zinc 
hidratat (PROC 2) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 3,7E-4 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 3,7E-4 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,822 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 
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Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

5.4. Îndrumări pentru utilizatorul din aval, pentru a evalua dacă acesta 
lucrează în limitele stabilite de SE 
Îndrumări:  
Condițiile de utilizare în amplasamentele utilizatorilor din aval pot să fie întrucâtva diferite față de cele descrise 
în acest scenariu de expunere. În cazul în care există diferențe între descrierea condițiilor de utilizare din scenariul 
de expunere și cele din practicile dvs., acest lucru nu înseamnă că respectiva utilizare nu este inclusă. Cu toate 
acestea, riscurile trebuie să fie controlate în mod corespunzător. Modalitatea prin care stabiliți dacă condițiile dvs. 
de utilizare sunt echivalente sau inferioare se numește „scalare”. Instrucțiunile privind scalarea sunt oferite mai 
jos.  

Sănătatea umană: Expunerea cutanată a lucrătorilor este evaluată folosind TRA Workers 3.0, conform 
implementării în CHESAR v.3.7. Expunerea prin inhalare a lucrătorilor pentru majoritatea PROC-urilor este 
evaluată folosind ART v1.5. Doar pentru unele PROC-uri, expunerea prin inhalare este evaluată folosind TRA 
Workers 3.0, conform implementării în CHESAR. Astfel, s-a făcut distincția între boratul de zinc anhidru și 
boratul de zinc hidratat.Mediu: Emisiile în mediu sunt estimate folosind EUSES v.2.1.2, conform implementării 
în CHESAR v3.7. Pentru crearea modelelor de mediu, se presupune, în cel mai rău caz, că boratul de zinc se 
dizolvă complet în apă, în ioni de Zn și B, care cresc toxicitatea. Deși boratul de zinc anhidru conține 35,19% Zn 
și 17,45% B (în cazul formelor hidratate, aceste concentrații vor fi mai scăzute), emisiile în mediu sunt estimate 
considerându-se că Zn și B sunt în cantități egale. Eliberările au fost estimate pe baza SPERC ESVOC SpERC 
9.6b.v2. 
 
Instrument de scalare: 
Pentru scalare, vă rugăm să utilizați instrumentele de modelare disponibile public, indicate mai sus. 
 
Instrucțiuni pentru scalare:  
Scalarea poate fi efectuată pentru a verifica dacă condițiile din amplasamentul dvs. sunt „echivalente” cu condițiile 
definite în scenariul de expunere. În cazul în care condițiile de utilizare diferă ușor față de cele indicate în scenariul 
de expunere respectiv, ați putea demonstra că, în condițiile dvs. de utilizare, nivelurile de expunere sunt 
echivalente sau inferioare celor din condițiile descrise. Ați putea demonstra acest lucru prin compensarea unei 
variații din cadrul unei anumite condiții cu o variație din cadrul altor condiții.  
 
Parametri care pot fi scalați:  
În cele ce urmează, principalele valori care ar putea varia într-o situație efectivă de utilizare sunt oferite în vederea 
utilizării lor în scalare.  

- Lucrători:  
TRA Workers 3.0: Durata activității, Procentul de substanță din amestec/articol, Ventilația generală, 
Ventilația locală de evacuare, Temperatura de operare, EPP.  
 
ART v1.5: Durata activității, Procentul de substanță din amestec/articol, Ventilația generală, Ventilația 
locală de evacuare, Temperatura de operare, Dimensiunea încăperii de lucru, Rata de transfer, Tipul de 
încărcare a transferului, Tipul de aplicare a produselor lichide care cad, Suprafața deschisă, Nivelul de 
contaminare, Distanța sursei față de clădiri, EPR.  
Observație: ART previzionează concentrațiile în aer din zona de respirație personală a unui lucrător, în 
afara oricărui echipament de protecție respiratorie (EPR). Prin urmare, utilizarea EPR trebuie să fie 
luată în considerare separat.  
 
Observație privind măsurile de administrare a riscurilor (RMM): eficacitatea este principala informație 
legată de măsurile de gestionare a riscurilor. Veți avea siguranța că măsurile de administrare a 
riscurilor din amplasamentul dvs. sunt corecte dacă eficacitatea lor este egală sau superioară cu ceea 
ce se specifică în scenariul de expunere.  
 

- Mediu:  
Factori de eliberare.  

 
Mai multe informații cu privire la scalare sunt oferite în Guidance for downstream users v2.1 (octombrie 2014) al 
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ECHA, precum și în Practical Guide 13 al ECHA (iunie 2012).  
 
Limitele scalării:  
Rapoartele de caracterizare a riscurilor (RCR) care nu trebuie depășite sunt descrise în Secțiunea 5.3. 
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6. SE 6: Utilizare larg răspândită de către lucrători 
profesioniști; Acoperiri și vopsele, diluanți, agenți de 
îndepărtare a vopselei (PC 9a); Altele (SU 0) 

6.1. Descriptorii utilizării 
Denumirea SE: Utilizare profesională de acoperiri care conțin borat de zinc 
Categoria de produs: Acoperiri și vopsele, diluanți, agenți de îndepărtare a vopselei (PC 9a) 
Sectorul de utilizare: Altele (SU 0) 

Mediu  

1: Utilizare larg răspândită care conduce la includerea în sau pe un articol (la interior) - Zinc ERC 8c 

2: Utilizare larg răspândită care conduce la includerea în sau pe un articol (la interior) - Bor ERC 8c 

3: Utilizare larg răspândită care conduce la includerea în sau pe un articol (la exterior) - Zinc ERC 8f 

4: Utilizare larg răspândită care conduce la includerea în sau pe un articol (la exterior) - Bor ERC 8f 

Lucrător  

5: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără probabilitate de expunere sau în 
procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere - borat de zinc anhidru 

PROC 1 

6: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără probabilitate de expunere sau în 
procese cu condiții de izolare echivalente - formulare lichidă - borat de zinc anhidru 

PROC 1 

7: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu cu expunere ocazională controlată 
sau în procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere - borat de zinc anhidru 

PROC 2 

8: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu cu expunere ocazională controlată 
sau în procese cu condiții de izolare echivalente - formulare lichidă - borat de zinc anhidru 

PROC 2 

9: Fabricare sau formulare în industria chimică în procese discontinue închise cu expunere 
ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere - borat de zinc 
anhidru 

PROC 3 

10: Fabricare sau formulare în industria chimică în procese discontinue închise cu expunere 
ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente - formulare lichidă - borat 
de zinc anhidru 

PROC 3 

11: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități nespecializate - 
pulbere - borat de zinc anhidru 

PROC 8a 

12: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități nespecializate - 
formulare lichidă - borat de zinc anhidru 

PROC 8a 

13: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități specializate - pulbere 
- borat de zinc anhidru 

PROC 8b 

14: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități specializate - 
formulare lichidă - borat de zinc anhidru 

PROC 8b 

15: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici (linie de umplere dedicată, inclusiv cu 
cântărire) - pulbere - borat de zinc anhidru 

PROC 9 

16: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici (linie de umplere dedicată, inclusiv cu 
cântărire) - formulare lichidă - borat de zinc anhidru 

PROC 9 

17: Aplicare cu rolă sau cu pensulă - pulbere - borat de zinc anhidru PROC 10 

18: Aplicare cu rolă sau cu pensulă - formulare lichidă - borat de zinc anhidru PROC 10 

19: Pulverizare neindustrială - pulbere - borat de zinc anhidru PROC 11 

20: Pulverizare neindustrială - formulare lichidă - borat de zinc anhidru PROC 11 

21: Tratarea articolelor prin scufundare și turnare - pulbere - borat de zinc anhidru PROC 13 

22: Tratarea articolelor prin scufundare și turnare - formulare lichidă - borat de zinc anhidru PROC 13 

23: Utilizare ca reactiv de laborator - pulbere - borat de zinc anhidru PROC 15 
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24: Utilizare ca reactiv de laborator - formulare lichidă - borat de zinc anhidru PROC 15 

25: Activități manuale - borat de zinc anhidru PROC 19 

26: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără probabilitate de expunere sau în 
procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere - borat de zinc hidratat 

PROC 1 

27: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără probabilitate de expunere sau în 
procese cu condiții de izolare echivalente - formulare lichidă - borat de zinc hidratat 

PROC 1 

28: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu cu expunere ocazională 
controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere - borat de zinc hidratat 

PROC 2 

29: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu cu expunere ocazională 
controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente - formulare lichidă - borat de zinc 
hidratat 

PROC 2 

30: Fabricare sau formulare în industria chimică în procese discontinue închise cu expunere 
ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere - borat de zinc 
hidratat 

PROC 3 

31: Fabricare sau formulare în industria chimică în procese discontinue închise cu expunere 
ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente - formulare lichidă - borat 
de zinc hidratat 

PROC 3 

32: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități nespecializate - 
pulbere - borat de zinc hidratat 

PROC 8a 

33: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități nespecializate - 
formulare lichidă - borat de zinc hidratat 

PROC 8a 

34: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități specializate - pulbere 
- borat de zinc hidratat 

PROC 8b 

35: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități specializate - 
formulare lichidă - borat de zinc hidratat 

PROC 8b 

36: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici (linie de umplere dedicată, inclusiv cu 
cântărire) - pulbere - borat de zinc hidratat 

PROC 9 

37: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici (linie de umplere dedicată, inclusiv cu 
cântărire) - formulare lichidă - borat de zinc hidratat 

PROC 9 

38: Aplicare cu rolă sau cu pensulă - pulbere - borat de zinc hidratat PROC 10 

39: Aplicare cu rolă sau cu pensulă - formulare lichidă - borat de zinc hidratat PROC 10 

40: Pulverizare neindustrială - pulbere - borat de zinc hidratat PROC 11 

41: Pulverizare neindustrială - formulare lichidă - borat de zinc hidratat PROC 11 

42: Tratarea articolelor prin scufundare și turnare - pulbere - borat de zinc hidratat PROC 13 

43: Tratarea articolelor prin scufundare și turnare - formulare lichidă - borat de zinc hidratat PROC 13 

44: Utilizare ca reactiv de laborator - pulbere - borat de zinc hidratat PROC 15 

45: Utilizare ca reactiv de laborator - formulare lichidă - borat de zinc hidratat PROC 15 

46: Activități manuale - borat de zinc hidratat PROC 19 

Scenariu (scenarii) de expunere ulterior (ulterioare) pentru durata de viață utilă  

SE 10: Durata de viață utilă (lucrător profesional); Articole diverse (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, AC 
11, AC 13) 

 

SE 11: Durata de viață utilă (consumatori); Articole diverse (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, AC 11, AC 
13) 

 

6.2. Condiții de utilizare care afectează expunerea 

6.2.1. Controlul expunerii mediului: Utilizare larg răspândită care conduce la includerea 
în sau pe un articol (la interior) - Zinc (ERC 8c) 
Condiții și măsuri referitoare la stația de epurare biologică 

Se presupune că există o stație municipală de tratare a apelor uzate. 
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Condiții și măsuri referitoare la tratarea externă a deșeurilor (inclusiv deșeuri de articole) 

Apele reziduale de la curățarea echipamentelor trebuie evacuate la o stație municipală standard de epurare a 
apelor uzate. Deșeurile de proces pot fi reciclate sau incinerate de către autoritatea locală sau de către o 
societate de eliminare a deșeurilor 

Alte condiții care afectează expunerea mediului 

Utilizare în spații interioare 

6.2.2. Controlul expunerii mediului: Utilizare larg răspândită care conduce la includerea 
în sau pe un articol (la interior) - Bor (ERC 8c) 
Condiții și măsuri referitoare la stația de epurare biologică 

Se presupune că există o stație municipală de tratare a apelor uzate. 

Condiții și măsuri referitoare la tratarea externă a deșeurilor (inclusiv deșeuri de articole) 

Apele reziduale de la curățarea echipamentelor trebuie evacuate la o stație municipală standard de epurare a 
apelor uzate. Deșeurile de proces pot fi reciclate sau incinerate de către autoritatea locală sau de către o 
societate de eliminare a deșeurilor 

Alte condiții care afectează expunerea mediului 

Utilizare în spații interioare 

6.2.3. Controlul expunerii mediului: Utilizare larg răspândită care conduce la includerea 
în sau pe un articol (la exterior) - Zinc (ERC 8f) 
Condiții și măsuri referitoare la stația de epurare biologică 

Se presupune că există o stație municipală de tratare a apelor uzate. 

Condiții și măsuri referitoare la tratarea externă a deșeurilor (inclusiv deșeuri de articole) 

Eliminați deșeurile de produs sau recipientele utilizate în conformitate cu reglementările naționale. 

6.2.4. Controlul expunerii mediului: Utilizare larg răspândită care conduce la includerea 
în sau pe un articol (la exterior) - Bor (ERC 8f) 
Condiții și măsuri referitoare la stația de epurare biologică 

Se presupune că există o stație municipală de tratare a apelor uzate. 

Condiții și măsuri referitoare la tratarea externă a deșeurilor (inclusiv deșeuri de articole) 

Eliminați deșeurile de produs sau recipientele utilizate în conformitate cu reglementările naționale. 

6.2.5. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis 
fără probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere - 
borat de zinc anhidru (PROC 1) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 

6.2.6. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis 
fără probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente - formulare 
lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 1) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 

6.2.7. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis 
continuu cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente 
- pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 2) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă cantități < 1000 kg 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Utilizare în sisteme izolate; Transferul este închis, recipientul receptor fiind fixat sau sigilat la recipientul sursă.; 
Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
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vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă manipularea fără utilizarea de aer comprimat. 

6.2.8. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis 
continuu cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente 
- formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 2) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Utilizare în sisteme izolate; Transferul este închis, recipientul receptor fiind fixat sau sigilat la recipientul sursă.; 
Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață > 3 m2 

6.2.9. Controlul expunerii lucrătorilor: Fabricare sau formulare în industria chimică în 
procese discontinue închise cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de 
izolare echivalente - pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 3) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 
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Acoperă cantități < 1000 kg 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Utilizare în sisteme izolate; Transferul este închis, recipientul receptor fiind fixat sau sigilat la recipientul sursă.; 
Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă manipularea fără utilizarea de aer comprimat. 

6.2.10. Controlul expunerii lucrătorilor: Fabricare sau formulare în industria chimică în 
procese discontinue închise cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de 
izolare echivalente - formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 3) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Utilizare în sisteme izolate; Transferul este închis, recipientul receptor fiind fixat sau sigilat la recipientul sursă.; 
Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață > 3 m2 
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6.2.11. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații nededicate - pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 8a) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 4 oră/zi 

Acoperă transferul de pulberi < 100 kg/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. transferul pulberilor dintr-
un sac mare printr-o deschidere mică). 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

6.2.12. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații nededicate - formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 8a) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 1000 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 
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Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

6.2.13. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații dedicate - pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 8b) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 4 oră/zi 

Acoperă transferul de pulberi < 1000 kg/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

6.2.14. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații dedicate - formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 8b) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 1000 l/min. 
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Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă încărcarea scufundată. 

6.2.15. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente 
mici (linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - pulbere - borat de zinc anhidru 
(PROC 9) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de pulberi < 10 kg/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. transferul pulberilor dintr-
un sac mare printr-o deschidere mică). 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 
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6.2.16. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente 
mici (linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - formulare lichidă - borat de zinc 
anhidru (PROC 9) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 10 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

6.2.17. Controlul expunerii lucrătorilor: Aplicare cu rolă sau cu pensulă - pulbere - borat 
de zinc anhidru (PROC 10) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 4 oră/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Purtați un aparat de respirat care filtrează impuritățile din aer, cu un factor de minimum 10 (APF ≥ 10). 
Consultați secțiunea 8 din FDS pentru specificații suplimentare 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 
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6.2.18. Controlul expunerii lucrătorilor: Aplicare cu rolă sau cu pensulă - formulare 
lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 10) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

6.2.19. Controlul expunerii lucrătorilor: Pulverizare neindustrială - pulbere - borat de zinc 
anhidru (PROC 11) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 4 oră/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Purtați un aparat de respirat care filtrează impuritățile din aer, cu un factor de minimum 20 (APF ≥ 20). 
Consultați secțiunea 8 din FDS pentru specificații suplimentare 

Purtați mănuși antichimice (testate în conformitate cu standardul EN374) și asigurați instructajul „elementar” al 
angajaților. În cazul în care se preconizează că pielea va fi contaminată și în alte părți ale corpului, atunci și 
aceste părți ale corpului trebuie să fie protejate cu obiecte de îmbrăcăminte impermeabile, la fel ca în cazul 
protecției mâinilor. Consultați secțiunea 8 din FDS pentru specificații suplimentare. 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
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corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă pulverizarea pulberilor. 

Asigurați-vă că direcția de aplicare este doar pe orizontală sau în jos. 

6.2.20. Controlul expunerii lucrătorilor: Pulverizare neindustrială - formulare lichidă - 
borat de zinc anhidru (PROC 11) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 4 oră/zi 

Rată de aplicare moderată (0,3 - 3 l/minut) 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Purtați un aparat de respirat care filtrează impuritățile din aer, cu un factor de minimum 10 (APF ≥ 10). 
Consultați secțiunea 8 din FDS pentru specificații suplimentare 

Purtați mănuși antichimice (testate în conformitate cu standardul EN374) și asigurați instructajul „elementar” al 
angajaților. În cazul în care se preconizează că pielea va fi contaminată și în alte părți ale corpului, atunci și 
aceste părți ale corpului trebuie să fie protejate cu obiecte de îmbrăcăminte impermeabile, la fel ca în cazul 
protecției mâinilor. Consultați secțiunea 8 din FDS pentru specificații suplimentare. 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Pulverizare fără folosirea de aer comprimat sau cu aer comprimat la presiuni joase 

Asigurați-vă că direcția de aplicare este doar pe orizontală sau în jos. 

6.2.21. Controlul expunerii lucrătorilor: Tratarea articolelor prin scufundare și turnare - 
pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 13) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 
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Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 4 oră/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Purtați un aparat de respirat care filtrează impuritățile din aer, cu un factor de minimum 10 (APF ≥ 10). 
Consultați secțiunea 8 din FDS pentru specificații suplimentare 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 

6.2.22. Controlul expunerii lucrătorilor: Tratarea articolelor prin scufundare și turnare - 
formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 13) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață > 3 m2 

6.2.23. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizare ca reactiv de laborator - pulbere - borat 
de zinc anhidru (PROC 15) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Pulberi dizolvate în lichid sau încorporate într-o matrice lichidă 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 
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Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă cantități < 100 g 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă manipularea cu un nivel scăzut de agitare (de ex. amestecarea manuală). 

6.2.24. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizare ca reactiv de laborator - formulare 
lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 15) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață < 0,3 m2 

6.2.25. Controlul expunerii lucrătorilor: Activități manuale - borat de zinc anhidru (PROC 
19) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 26% 

Lichid 

Acoperă lichidele cu vâscozitate medie spre mare. 



 

Borat de zinc  

Generată cu Chesar 3.7 SE destinat comunicării 185

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Purtați mănuși antichimice (testate în conformitate cu standardul EN374) și asigurați instructajul „elementar” al 
angajaților. În cazul în care se preconizează că pielea va fi contaminată și în alte părți ale corpului, atunci și 
aceste părți ale corpului trebuie să fie protejate cu obiecte de îmbrăcăminte impermeabile, la fel ca în cazul 
protecției mâinilor. Consultați secțiunea 8 din FDS pentru specificații suplimentare. 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

6.2.26. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces 
închis fără probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente - 
pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 1) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 

6.2.27. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces 
închis fără probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente - 
formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 1) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 
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Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 

6.2.28. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces 
închis continuu cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare 
echivalente - pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 2) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă cantități < 1000 kg 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Utilizare în sisteme izolate; Transferul este închis, recipientul receptor fiind fixat sau sigilat la recipientul sursă.; 
Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă manipularea fără utilizarea de aer comprimat. 

6.2.29. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces 
închis continuu cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare 
echivalente - formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 2) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 
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Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Utilizare în sisteme izolate; Transferul este închis, recipientul receptor fiind fixat sau sigilat la recipientul sursă.; 
Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață > 3 m2 

6.2.30. Controlul expunerii lucrătorilor: Fabricare sau formulare în industria chimică în 
procese discontinue închise cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de 
izolare echivalente - pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 3) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă cantități < 1000 kg 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Utilizare în sisteme izolate; Transferul este închis, recipientul receptor fiind fixat sau sigilat la recipientul sursă.; 
Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 
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Acoperă manipularea fără utilizarea de aer comprimat. 

6.2.31. Controlul expunerii lucrătorilor: Fabricare sau formulare în industria chimică în 
procese discontinue închise cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de 
izolare echivalente - formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 3) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Utilizare în sisteme izolate; Transferul este închis, recipientul receptor fiind fixat sau sigilat la recipientul sursă.; 
Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață > 3 m2 

6.2.32. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații nededicate - pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 8a) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 4 oră/zi 

Acoperă transferul de pulberi < 100 kg/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 
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Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. transferul pulberilor dintr-
un sac mare printr-o deschidere mică). 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

6.2.33. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații nededicate - formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 8a) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 1000 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

6.2.34. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații dedicate - pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 8b) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 4 oră/zi 

Acoperă transferul de pulberi < 1000 kg/min. 
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Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

6.2.35. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații dedicate - formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 8b) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 1000 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă încărcarea scufundată. 
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6.2.36. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente 
mici (linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - pulbere - borat de zinc hidratat 
(PROC 9) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de pulberi < 10 kg/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. transferul pulberilor dintr-
un sac mare printr-o deschidere mică). 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

6.2.37. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente 
mici (linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - formulare lichidă - borat de zinc 
hidratat (PROC 9) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 10 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
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vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

6.2.38. Controlul expunerii lucrătorilor: Aplicare cu rolă sau cu pensulă - pulbere - borat 
de zinc hidratat (PROC 10) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 4 oră/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Purtați un aparat de respirat care filtrează impuritățile din aer, cu un factor de minimum 10 (APF ≥ 10). 
Consultați secțiunea 8 din FDS pentru specificații suplimentare 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

6.2.39. Controlul expunerii lucrătorilor: Aplicare cu rolă sau cu pensulă - formulare 
lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 10) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 
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6.2.40. Controlul expunerii lucrătorilor: Pulverizare neindustrială - pulbere - borat de zinc 
hidratat (PROC 11) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 4 oră/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Asigurați un bun standard al ventilației generale (nu mai puțin de 3 - 5 schimburi de aer pe oră). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Purtați un aparat de respirat care filtrează impuritățile din aer, cu un factor de minimum 20 (APF ≥ 20). 
Consultați secțiunea 8 din FDS pentru specificații suplimentare 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă pulverizarea pulberilor. 

Asigurați-vă că direcția de aplicare este doar pe orizontală sau în jos. 

6.2.41. Controlul expunerii lucrătorilor: Pulverizare neindustrială - formulare lichidă - 
borat de zinc hidratat (PROC 11) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 4 oră/zi 

Rată de aplicare moderată (0,3 - 3 l/minut) 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Purtați un aparat de respirat care filtrează impuritățile din aer, cu un factor de minimum 10 (APF ≥ 10). 
Consultați secțiunea 8 din FDS pentru specificații suplimentare 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 
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Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Pulverizare fără folosirea de aer comprimat sau cu aer comprimat la presiuni joase 

Asigurați-vă că direcția de aplicare este doar pe orizontală sau în jos. 

6.2.42. Controlul expunerii lucrătorilor: Tratarea articolelor prin scufundare și turnare - 
pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 13) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 4 oră/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Purtați un aparat de respirat care filtrează impuritățile din aer, cu un factor de minimum 10 (APF ≥ 10). 
Consultați secțiunea 8 din FDS pentru specificații suplimentare 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 

6.2.43. Controlul expunerii lucrătorilor: Tratarea articolelor prin scufundare și turnare - 
formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 13) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 
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Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață > 3 m2 

6.2.44. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizare ca reactiv de laborator - pulbere - borat 
de zinc hidratat (PROC 15) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă cantități < 100 g 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă manipularea cu un nivel scăzut de agitare (de ex. amestecarea manuală). 

6.2.45. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizare ca reactiv de laborator - formulare 
lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 15) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 
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Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață < 0,3 m2 

6.2.46. Controlul expunerii lucrătorilor: Activități manuale - borat de zinc hidratat (PROC 
19) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 26% 

Lichid 

Acoperă lichidele cu vâscozitate medie spre mare. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

6.3. Estimarea expunerii și referirea la sursa acesteia 

6.3.1. Eliberarea în mediu și expunerea: Utilizare larg răspândită care conduce la 
includerea în sau pe un articol (la interior) - Zinc (ERC 8c) 
Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Apă 0 kg/zi SPERC 

Aer 0 kg/zi SPERC 

Sol 0 kg/zi SPERC 

  

Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Apă dulce 2,76E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Sedimente (apă dulce) 30,24 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) 0,257 

Apă marină 4,36E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sedimente (apă marină) 4,783 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) 0,085 

Stație de tratare a apelor uzate 0 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sol agricol 0,282 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Inhalare 
(efecte sistemice) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Cale 
orală 

9,28E-5 mg/kg gc/zi (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – căi 
combinate 

 < 0,01 
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 6.3.2. Eliberarea în mediu și expunerea: Utilizare larg răspândită care conduce la 
includerea în sau pe un articol (la interior) - Bor (ERC 8c) 
Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Apă 0 kg/zi SPERC 

Aer 0 kg/zi SPERC 

Sol 0 kg/zi SPERC 

  

Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Apă dulce 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Apă marină 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Stație de tratare a apelor uzate 0 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sol agricol 3,22E-3 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Inhalare 
(efecte sistemice) 

4,14E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Cale 
orală 

1,2E-4 mg/kg gc/zi (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – căi 
combinate 

 < 0,01 

6.3.3. Eliberarea în mediu și expunerea: Utilizare larg răspândită care conduce la 
includerea în sau pe un articol (la exterior) - Zinc (ERC 8f) 
Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Apă 9,62E-3 kg/zi ERC 

Aer 0,029 kg/zi ERC 

Sol 9,62E-4 kg/zi ERC 

  

Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Apă dulce 4,58E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,022 

Sedimente (apă dulce) 50,18 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) 0,426 

Apă marină 6,18E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,01 

Sedimente (apă marină) 6,777 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) 0,12 

Stație de tratare a apelor uzate 4,81E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,048 

Sol agricol 0,282 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Inhalare 
(efecte sistemice) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Cale 
orală 

9,33E-5 mg/kg gc/zi (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – căi 
combinate 

 < 0,01 

6.3.4. Eliberarea în mediu și expunerea: Utilizare larg răspândită care conduce la 
includerea în sau pe un articol (la exterior) - Bor (ERC 8f) 
Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Apă 9,62E-3 kg/zi ERC 

Aer 0,029 kg/zi ERC 

Sol 9,62E-4 kg/zi ERC 
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Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Apă dulce 3,47E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Apă marină 3,42E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Stație de tratare a apelor uzate 4,81E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sol agricol 3,24E-3 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Inhalare 
(efecte sistemice) 

5,48E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Cale 
orală 

1,35E-4 mg/kg gc/zi (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – căi 
combinate 

 < 0,01 

6.3.5. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără 
probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere - borat 
de zinc anhidru (PROC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,024 

Inhalare, locală, termen lung 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,087 

Dermică, sistemică, termen lung 0,02 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,025 

6.3.6. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără 
probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente - formulare 
lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,024 

Inhalare, locală, termen lung 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,087 

Dermică, sistemică, termen lung 0,02 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,025 

6.3.7. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu 
cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere 
- borat de zinc anhidru (PROC 2) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inhalare, locală, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermică, sistemică, termen lung 0,822 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,023 

Combinată, sistemică, termen lung  0,14 

6.3.8. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu 
cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente - 
formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 2) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,013 mg/m³ (ART) 0,019 

Dermică, sistemică, termen lung 0,822 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,023 

Combinată, sistemică, termen lung  0,028 
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6.3.9. Expunerea lucrătorilor: Fabricare sau formulare în industria chimică în procese 
discontinue închise cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare 
echivalente - pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 3) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inhalare, locală, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermică, sistemică, termen lung 0,414 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,012 

Combinată, sistemică, termen lung  0,129 

6.3.10. Expunerea lucrătorilor: Fabricare sau formulare în industria chimică în procese 
discontinue închise cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare 
echivalente - formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 3) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,013 mg/m³ (ART) 0,019 

Dermică, sistemică, termen lung 0,414 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,012 

Combinată, sistemică, termen lung  0,017 

6.3.11. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații nededicate - pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 8a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalare, locală, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,232 

Combinată, sistemică, termen lung  0,405 

6.3.12. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații nededicate - formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 8a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,4 mg/m³ (ART) 0,161 

Inhalare, locală, termen lung 0,4 mg/m³ (ART) 0,58 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,232 

Combinată, sistemică, termen lung  0,393 

6.3.13. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații dedicate - pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 8b) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,48 mg/m³ (ART) 0,194 

Inhalare, locală, termen lung 0,48 mg/m³ (ART) 0,696 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,232 

Combinată, sistemică, termen lung  0,425 

6.3.14. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații dedicate - formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 8b) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,013 mg/m³ (ART) 0,019 
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Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,232 

Combinată, sistemică, termen lung  0,237 

6.3.15. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici 
(linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 
9) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,39 mg/m³ (ART) 0,157 

Inhalare, locală, termen lung 0,39 mg/m³ (ART) 0,565 

Dermică, sistemică, termen lung 4,116 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,116 

Combinată, sistemică, termen lung  0,273 

6.3.16. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici 
(linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - formulare lichidă - borat de zinc anhidru 
(PROC 9) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,06 mg/m³ (ART) 0,024 

Inhalare, locală, termen lung 0,06 mg/m³ (ART) 0,087 

Dermică, sistemică, termen lung 4,116 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,116 

Combinată, sistemică, termen lung  0,14 

6.3.17. Expunerea lucrătorilor: Aplicare cu rolă sau cu pensulă - pulbere - borat de zinc 
anhidru (PROC 10) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,36 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,145 

Inhalare, locală, termen lung 0,36 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,522 

Dermică, sistemică, termen lung 16,45 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,464 

Combinată, sistemică, termen lung  0,609 

6.3.18. Expunerea lucrătorilor: Aplicare cu rolă sau cu pensulă - formulare lichidă - borat 
de zinc anhidru (PROC 10) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,33 mg/m³ (ART) 0,133 

Inhalare, locală, termen lung 0,33 mg/m³ (ART) 0,478 

Dermică, sistemică, termen lung 16,45 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,464 

Combinată, sistemică, termen lung  0,597 

6.3.19. Expunerea lucrătorilor: Pulverizare neindustrială - pulbere - borat de zinc anhidru 
(PROC 11) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,55 mg/m³ (ART) 0,222 

Inhalare, locală, termen lung 0,55 mg/m³ (ART) 0,797 

Dermică, sistemică, termen lung 6,428 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,181 

Combinată, sistemică, termen lung  0,403 

6.3.20. Expunerea lucrătorilor: Pulverizare neindustrială - formulare lichidă - borat de zinc 
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anhidru (PROC 11) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,2 mg/m³ (ART) 0,081 

Inhalare, locală, termen lung 0,2 mg/m³ (ART) 0,29 

Dermică, sistemică, termen lung 6,428 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,181 

Combinată, sistemică, termen lung  0,262 

6.3.21. Expunerea lucrătorilor: Tratarea articolelor prin scufundare și turnare - pulbere - 
borat de zinc anhidru (PROC 13) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,18 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,073 

Inhalare, locală, termen lung 0,18 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,261 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,232 

Combinată, sistemică, termen lung  0,304 

6.3.22. Expunerea lucrătorilor: Tratarea articolelor prin scufundare și turnare - formulare 
lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 13) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 6,6E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 6,6E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,232 

Combinată, sistemică, termen lung  0,234 

6.3.23. Expunerea lucrătorilor: Utilizare ca reactiv de laborator - pulbere - borat de zinc 
anhidru (PROC 15) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,27 mg/m³ (ART) 0,109 

Inhalare, locală, termen lung 0,27 mg/m³ (ART) 0,391 

Dermică, sistemică, termen lung 0,204 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,115 

6.3.24. Expunerea lucrătorilor: Utilizare ca reactiv de laborator - formulare lichidă - borat 
de zinc anhidru (PROC 15) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,066 mg/m³ (ART) 0,027 

Inhalare, locală, termen lung 0,066 mg/m³ (ART) 0,096 

Dermică, sistemică, termen lung 0,204 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,032 

6.3.25. Expunerea lucrătorilor: Activități manuale - borat de zinc anhidru (PROC 19) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,32 mg/m³ (ART) 0,129 

Inhalare, locală, termen lung 0,32 mg/m³ (ART) 0,464 

Dermică, sistemică, termen lung 14,14 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,399 

Combinată, sistemică, termen lung  0,528 

6.3.26. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără 
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probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere - borat 
de zinc hidratat (PROC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Dermică, sistemică, termen lung 0,02 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

6.3.27. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără 
probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente - formulare 
lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Dermică, sistemică, termen lung 0,02 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

6.3.28. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis 
continuu cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente 
- pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 2) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Inhalare, locală, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Dermică, sistemică, termen lung 0,822 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,045 

6.3.29. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis 
continuu cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente 
- formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 2) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,013 mg/m³ (ART) 0,016 

Dermică, sistemică, termen lung 0,822 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

6.3.30. Expunerea lucrătorilor: Fabricare sau formulare în industria chimică în procese 
discontinue închise cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare 
echivalente - pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 3) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Inhalare, locală, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Dermică, sistemică, termen lung 0,414 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,044 

6.3.31. Expunerea lucrătorilor: Fabricare sau formulare în industria chimică în procese 
discontinue închise cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare 
echivalente - formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 3) 



 

Borat de zinc  

Generată cu Chesar 3.7 SE destinat comunicării 203

Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,013 mg/m³ (ART) 0,016 

Dermică, sistemică, termen lung 0,414 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

6.3.32. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații nededicate - pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 8a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalare, locală, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,021 

Combinată, sistemică, termen lung  0,085 

6.3.33. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații nededicate - formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 8a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,4 mg/m³ (ART) 0,059 

Inhalare, locală, termen lung 0,4 mg/m³ (ART) 0,494 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,021 

Combinată, sistemică, termen lung  0,08 

6.3.34. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații dedicate - pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 8b) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,48 mg/m³ (ART) 0,071 

Inhalare, locală, termen lung 0,48 mg/m³ (ART) 0,593 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,021 

Combinată, sistemică, termen lung  0,092 

6.3.35. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații dedicate - formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 8b) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,013 mg/m³ (ART) 0,016 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,021 

Combinată, sistemică, termen lung  0,023 

6.3.36. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici 
(linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 
9) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,39 mg/m³ (ART) 0,057 

Inhalare, locală, termen lung 0,39 mg/m³ (ART) 0,481 

Dermică, sistemică, termen lung 4,116 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,011 

Combinată, sistemică, termen lung  0,068 
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6.3.37. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici 
(linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - formulare lichidă - borat de zinc hidratat 
(PROC 9) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,06 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,06 mg/m³ (ART) 0,074 

Dermică, sistemică, termen lung 4,116 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,011 

Combinată, sistemică, termen lung  0,019 

6.3.38. Expunerea lucrătorilor: Aplicare cu rolă sau cu pensulă - pulbere - borat de zinc 
hidratat (PROC 10) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,36 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,053 

Inhalare, locală, termen lung 0,36 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,444 

Dermică, sistemică, termen lung 16,45 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,043 

Combinată, sistemică, termen lung  0,096 

6.3.39. Expunerea lucrătorilor: Aplicare cu rolă sau cu pensulă - formulare lichidă - borat 
de zinc hidratat (PROC 10) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,33 mg/m³ (ART) 0,049 

Inhalare, locală, termen lung 0,33 mg/m³ (ART) 0,407 

Dermică, sistemică, termen lung 16,45 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,043 

Combinată, sistemică, termen lung  0,091 

6.3.40. Expunerea lucrătorilor: Pulverizare neindustrială - pulbere - borat de zinc hidratat 
(PROC 11) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,55 mg/m³ (ART) 0,081 

Inhalare, locală, termen lung 0,55 mg/m³ (ART) 0,679 

Dermică, sistemică, termen lung 64,28 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,167 

Combinată, sistemică, termen lung  0,247 

6.3.41. Expunerea lucrătorilor: Pulverizare neindustrială - formulare lichidă - borat de zinc 
hidratat (PROC 11) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,2 mg/m³ (ART) 0,029 

Inhalare, locală, termen lung 0,2 mg/m³ (ART) 0,247 

Dermică, sistemică, termen lung 64,28 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,167 

Combinată, sistemică, termen lung  0,196 

6.3.42. Expunerea lucrătorilor: Tratarea articolelor prin scufundare și turnare - pulbere - 
borat de zinc hidratat (PROC 13) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,18 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,026 

Inhalare, locală, termen lung 0,18 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,222 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,021 
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Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Combinată, sistemică, termen lung  0,048 

6.3.43. Expunerea lucrătorilor: Tratarea articolelor prin scufundare și turnare - formulare 
lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 13) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 6,6E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 6,6E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,021 

Combinată, sistemică, termen lung  0,022 

6.3.44. Expunerea lucrătorilor: Utilizare ca reactiv de laborator - pulbere - borat de zinc 
hidratat (PROC 15) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,27 mg/m³ (ART) 0,04 

Inhalare, locală, termen lung 0,27 mg/m³ (ART) 0,333 

Dermică, sistemică, termen lung 0,204 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,04 

6.3.45. Expunerea lucrătorilor: Utilizare ca reactiv de laborator - formulare lichidă - borat 
de zinc hidratat (PROC 15) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,066 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,066 mg/m³ (ART) 0,081 

Dermică, sistemică, termen lung 0,204 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,01 

6.3.46. Expunerea lucrătorilor: Activități manuale - borat de zinc hidratat (PROC 19) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,32 mg/m³ (ART) 0,047 

Inhalare, locală, termen lung 0,32 mg/m³ (ART) 0,395 

Dermică, sistemică, termen lung 141,4 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,366 

Combinată, sistemică, termen lung  0,413 

6.4. Îndrumări pentru utilizatorul din aval, pentru a evalua dacă acesta 
lucrează în limitele stabilite de SE 
Îndrumări:  
Condițiile de utilizare în amplasamentele utilizatorilor din aval pot să fie întrucâtva diferite față de cele descrise 
în acest scenariu de expunere. În cazul în care există diferențe între descrierea condițiilor de utilizare din scenariul 
de expunere și cele din practicile dvs., acest lucru nu înseamnă că respectiva utilizare nu este inclusă. Cu toate 
acestea, riscurile trebuie să fie controlate în mod corespunzător. Modalitatea prin care stabiliți dacă condițiile dvs. 
de utilizare sunt echivalente sau inferioare se numește „scalare”. Instrucțiunile privind scalarea sunt oferite mai 
jos.  

Sănătatea umană: Expunerea cutanată a lucrătorilor este evaluată folosind TRA Workers 3.0, conform 
implementării în CHESAR v.3.7. Expunerea prin inhalare a lucrătorilor pentru majoritatea PROC-urilor este 
evaluată folosind ART v1.5. Doar pentru unele PROC-uri, expunerea prin inhalare este evaluată folosind TRA 
Workers 3.0, conform implementării în CHESAR. Astfel, s-a făcut distincția între boratul de zinc anhidru și 
boratul de zinc hidratat. 
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Mediu: Emisiile în mediu sunt estimate folosind EUSES v.2.1.2, conform implementării în CHESAR v3.7. Pentru 
crearea modelelor de mediu, se presupune, în cel mai rău caz, că boratul de zinc se dizolvă complet în apă, în ioni 
de Zn și B, care cresc toxicitatea. Deși boratul de zinc anhidru conține 35,19% Zn și 17,45% B (în cazul formelor 
hidratate, aceste concentrații vor fi mai scăzute), emisiile în mediu sunt estimate considerându-se că Zn și B sunt 
în cantități egale. Eliberările au fost estimate pe baza of SPERC CEPE, SPERC 8c.3a.v.2 ERC 8c, în timp ce 
pentru ERC 8f, factorii de eliberare impliciți sunt oferiți de ECHA Guidance R.16. 
 
Instrument de scalare:  
Pentru scalare, vă rugăm să utilizați instrumentele de modelare disponibile public, indicate mai sus. 
 
Instrucțiuni pentru scalare:  
Scalarea poate fi efectuată pentru a verifica dacă condițiile din amplasamentul dvs. sunt „echivalente” cu condițiile 
definite în scenariul de expunere. În cazul în care condițiile de utilizare diferă ușor față de cele indicate în scenariul 
de expunere respectiv, ați putea demonstra că, în condițiile dvs. de utilizare, nivelurile de expunere sunt 
echivalente sau inferioare celor din condițiile descrise. Ați putea demonstra acest lucru prin compensarea unei 
variații din cadrul unei anumite condiții cu o variație din cadrul altor condiții.  
 
Parametri care pot fi scalați:  
În cele ce urmează, principalele valori care ar putea varia într-o situație efectivă de utilizare sunt oferite în vederea 
utilizării lor în scalare.  

- Lucrători:  
TRA Workers 3.0: Durata activității, Procentul de substanță din amestec/articol, Ventilația generală, 
Ventilația locală de evacuare, Temperatura de operare, EPP.  
 
ART v1.5: Durata activității, Procentul de substanță din amestec/articol, Ventilația generală, Ventilația 
locală de evacuare, Temperatura de operare, Dimensiunea încăperii de lucru, Cantitatea de produs în 
mișcarea și agitarea pulberilor, Viteza de transfer, Înălțimea de cădere, Tipul de încărcare de transfer, 
Tipul de aplicare a produselor lichide în cădere, Suprafața deschisă, Tipul aplicărilor prin pulverizare, 
Direcția de pulverizare, Tehnica de pulverizare a lichidului pe suprafețe, Rata de aplicare, Nivelul de 
contaminare, Nivelul de agitare în mișcarea și agitarea pulberilor, EPR.  
Observație: ART previzionează concentrațiile în aer din zona de respirație personală a unui lucrător, în 
afara oricărui echipament de protecție respiratorie (EPR). Prin urmare, utilizarea EPR trebuie să fie 
luată în considerare separat.  
 
Observație privind măsurile de administrare a riscurilor (RMM): eficacitatea este principala informație 
legată de măsurile de gestionare a riscurilor. Veți avea siguranța că măsurile de administrare a 
riscurilor din amplasamentul dvs. sunt corecte dacă eficacitatea lor este egală sau superioară cu ceea 
ce se specifică în scenariul de expunere.  
 

- Mediu:  
Factori de eliberare.  

 
Mai multe informații cu privire la scalare sunt oferite în Guidance for downstream users v2.1 (octombrie 2014) al 
ECHA, precum și în Practical Guide 13 al ECHA (iunie 2012).  
 
Limitele scalării:  
Rapoartele de caracterizare a riscurilor (RCR) care nu trebuie depășite sunt descrise în Secțiunea 6.3. 
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7. SE 7: Utilizare larg răspândită de către lucrători 
profesioniști; Preparate și compuși polimerici (PC 32); Altele 
(SU 0) 

7.1. Descriptorii utilizării 
Denumirea SE: Utilizarea profesională a boraților de zinc în polimeri 
Categoria de produs: Preparate și compuși polimerici (PC 32) 
Sectorul de utilizare: Altele (SU 0) 

Mediu  

1: Utilizare larg răspândită care conduce la includerea în sau pe un articol (la interior) - Zinc ERC 8c 

2: Utilizare larg răspândită care conduce la includerea în sau pe un articol (la interior) - Bor ERC 8c 

3: Utilizare larg răspândită care conduce la includerea în sau pe un articol (la exterior) - Zinc ERC 8f 

4: Utilizare larg răspândită care conduce la includerea în sau pe un articol (la exterior) - Bor ERC 8f 

Lucrător  

5: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără probabilitate de expunere sau în 
procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere - borat de zinc anhidru 

PROC 1 

6: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără probabilitate de expunere sau în 
procese cu condiții de izolare echivalente - formulare lichidă - borat de zinc anhidru 

PROC 1 

7: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu cu expunere ocazională controlată 
sau în procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere - borat de zinc anhidru 

PROC 2 

8: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu cu expunere ocazională controlată 
sau în procese cu condiții de izolare echivalente - formulare lichidă - borat de zinc anhidru 

PROC 2 

9: Operațiuni de calandrare - pulbere - borat de zinc anhidru PROC 6 

10: Operațiuni de calandrare - formulare lichidă - borat de zinc anhidru PROC 6 

11: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități nespecializate - 
pulbere - borat de zinc anhidru 

PROC 8a 

12: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități nespecializate - 
formulare lichidă - borat de zinc anhidru 

PROC 8a 

13: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități specializate - pulbere 
- borat de zinc anhidru 

PROC 8b 

14: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități specializate - 
formulare lichidă - borat de zinc anhidru 

PROC 8b 

15: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici (linie de umplere dedicată, inclusiv cu 
cântărire) - pulbere - borat de zinc anhidru 

PROC 9 

16: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici (linie de umplere dedicată, inclusiv cu 
cântărire) - formulare lichidă - borat de zinc anhidru 

PROC 9 

17: Utilizare ca reactiv de laborator - pulbere - borat de zinc anhidru PROC 15 

18: Utilizare ca reactiv de laborator - formulare lichidă - borat de zinc anhidru PROC 15 

19: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără probabilitate de expunere sau în 
procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere - borat de zinc hidratat 

PROC 1 

20: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără probabilitate de expunere sau în 
procese cu condiții de izolare echivalente - formulare lichidă - borat de zinc hidratat 

PROC 1 

21: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu cu expunere ocazională 
controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere - borat de zinc hidratat 

PROC 2 

22: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu cu expunere ocazională 
controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente - formulare lichidă - borat de zinc 
hidratat 

PROC 2 
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23: Operațiuni de calandrare - pulbere - borat de zinc hidratat PROC 6 

24: Operațiuni de calandrare - formulare lichidă - borat de zinc hidratat PROC 6 

25: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități nespecializate - 
pulbere - borat de zinc hidratat 

PROC 8a 

26: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități nespecializate - 
formulare lichidă - borat de zinc hidratat 

PROC 8a 

27: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități specializate - pulbere 
- borat de zinc hidratat 

PROC 8b 

28: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și descărcare) în unități specializate - 
formulare lichidă - borat de zinc hidratat 

PROC 8b 

29: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici (linie de umplere dedicată, inclusiv cu 
cântărire) - pulbere - borat de zinc hidratat 

PROC 9 

30: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici (linie de umplere dedicată, inclusiv cu 
cântărire) - formulare lichidă - borat de zinc hidratat 

PROC 9 

31: Utilizare ca reactiv de laborator - pulbere - borat de zinc hidratat PROC 15 

32: Utilizare ca reactiv de laborator - formulare lichidă - borat de zinc hidratat PROC 15 

Scenariu (scenarii) de expunere ulterior (ulterioare) pentru durata de viață utilă  

SE 10: Durata de viață utilă (lucrător profesional); Articole diverse (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, AC 
11, AC 13) 

 

SE 11: Durata de viață utilă (consumatori); Articole diverse (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, AC 11, AC 
13) 

 

7.2. Condiții de utilizare care afectează expunerea 

7.2.1. Controlul expunerii mediului: Utilizare larg răspândită care conduce la includerea 
în sau pe un articol (la interior) - Zinc (ERC 8c) 
Condiții și măsuri referitoare la stația de epurare biologică 

Se presupune că există o stație municipală de tratare a apelor uzate. 

Condiții și măsuri referitoare la tratarea externă a deșeurilor (inclusiv deșeuri de articole) 

Eliminați deșeurile de produs sau recipientele utilizate în conformitate cu reglementările naționale. 

7.2.2. Controlul expunerii mediului: Utilizare larg răspândită care conduce la includerea 
în sau pe un articol (la interior) - Bor (ERC 8c) 
Condiții și măsuri referitoare la stația de epurare biologică 

Se presupune că există o stație municipală de tratare a apelor uzate. 

Condiții și măsuri referitoare la tratarea externă a deșeurilor (inclusiv deșeuri de articole) 

Eliminați deșeurile de produs sau recipientele utilizate în conformitate cu reglementările naționale. 

7.2.3. Controlul expunerii mediului: Utilizare larg răspândită care conduce la includerea 
în sau pe un articol (la exterior) - Zinc (ERC 8f) 
Condiții și măsuri referitoare la stația de epurare biologică 

Se presupune că există o stație municipală de tratare a apelor uzate. 

Condiții și măsuri referitoare la tratarea externă a deșeurilor (inclusiv deșeuri de articole) 

Eliminați deșeurile de produs sau recipientele utilizate în conformitate cu reglementările naționale. 
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7.2.4. Controlul expunerii mediului: Utilizare larg răspândită care conduce la includerea 
în sau pe un articol (la exterior) - Bor (ERC 8f) 
Condiții și măsuri referitoare la stația de epurare biologică 

Se presupune că există o stație municipală de tratare a apelor uzate. 

Condiții și măsuri referitoare la tratarea externă a deșeurilor (inclusiv deșeuri de articole) 

Eliminați deșeurile de produs sau recipientele utilizate în conformitate cu reglementările naționale. 

7.2.5. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis 
fără probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere - 
borat de zinc anhidru (PROC 1) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 

7.2.6. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis 
fără probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente - formulare 
lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 1) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 
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7.2.7. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis 
continuu cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente 
- pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 2) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă cantități < 1000 kg 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Utilizare în sisteme izolate; Transferul este închis, recipientul receptor fiind fixat sau sigilat la recipientul sursă.; 
Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă manipularea fără utilizarea de aer comprimat. 

7.2.8. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis 
continuu cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente 
- formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 2) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Utilizare în sisteme izolate; Transferul este închis, recipientul receptor fiind fixat sau sigilat la recipientul sursă.; 
Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață > 3 m2 

7.2.9. Controlul expunerii lucrătorilor: Operațiuni de calandrare - pulbere - borat de zinc 
anhidru (PROC 6) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă comprimarea pulberilor < 10 kg/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 150 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. cernerea izolată a sacilor 
mari numai cu deschidere mică). 

7.2.10. Controlul expunerii lucrătorilor: Operațiuni de calandrare - formulare lichidă - 
borat de zinc anhidru (PROC 6) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 
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Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 150 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

7.2.11. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații nededicate - pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 8a) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 4 oră/zi 

Acoperă transferul de pulberi < 100 kg/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. transferul pulberilor dintr-
un sac mare printr-o deschidere mică). 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 
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7.2.12. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații nededicate - formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 8a) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 1000 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

7.2.13. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații dedicate - pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 8b) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 4 oră/zi 

Acoperă transferul de pulberi < 1000 kg/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

7.2.14. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații dedicate - formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 8b) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 1000 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă încărcarea scufundată. 
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7.2.15. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente 
mici (linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - pulbere - borat de zinc anhidru 
(PROC 9) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de pulberi < 10 kg/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. transferul pulberilor dintr-
un sac mare printr-o deschidere mică). 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

7.2.16. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente 
mici (linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - formulare lichidă - borat de zinc 
anhidru (PROC 9) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 10 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

7.2.17. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizare ca reactiv de laborator - pulbere - borat 
de zinc anhidru (PROC 15) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Pulberi dizolvate în lichid sau încorporate într-o matrice lichidă 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă cantități < 100 g 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă manipularea cu un nivel scăzut de agitare (de ex. amestecarea manuală). 

7.2.18. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizare ca reactiv de laborator - formulare 
lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 15) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 
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Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață < 0,3 m2 

7.2.19. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces 
închis fără probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente - 
pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 1) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 

7.2.20. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces 
închis fără probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente - 
formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 1) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 

7.2.21. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces 
închis continuu cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare 
echivalente - pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 2) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă cantități < 1000 kg 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Utilizare în sisteme izolate; Transferul este închis, recipientul receptor fiind fixat sau sigilat la recipientul sursă.; 
Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă manipularea fără utilizarea de aer comprimat. 

7.2.22. Controlul expunerii lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces 
închis continuu cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare 
echivalente - formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 2) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 
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Utilizare în sisteme izolate; Transferul este închis, recipientul receptor fiind fixat sau sigilat la recipientul sursă.; 
Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață > 3 m2 

7.2.23. Controlul expunerii lucrătorilor: Operațiuni de calandrare - pulbere - borat de zinc 
hidratat (PROC 6) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă comprimarea pulberilor < 10 kg/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 150 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. cernerea izolată a sacilor 
mari numai cu deschidere mică). 

7.2.24. Controlul expunerii lucrătorilor: Operațiuni de calandrare - formulare lichidă - 
borat de zinc hidratat (PROC 6) 
Caracteristicile produsului (articolului) 
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Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 150 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

7.2.25. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații nededicate - pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 8a) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 4 oră/zi 

Acoperă transferul de pulberi < 100 kg/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. transferul pulberilor dintr-
un sac mare printr-o deschidere mică). 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

7.2.26. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații nededicate - formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 8a) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 1000 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

7.2.27. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații dedicate - pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 8b) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 4 oră/zi 

Acoperă transferul de pulberi < 1000 kg/min. 
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Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

7.2.28. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare 
și descărcare) în instalații dedicate - formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 8b) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 1000 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Proces izolat cu un capac sau o acoperire liber(ă), nu etanș(ă).; Cabina nu se deschide în timpul activității. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că distanța dintre sursa de emisie și lucrător este de cel puțin 1 m. 

Acoperă încărcarea scufundată. 
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7.2.29. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente 
mici (linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - pulbere - borat de zinc hidratat 
(PROC 9) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de pulberi < 10 kg/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Asigurați-vă că manipularea reduce contactul dintre produs și aerul adiacent (de ex. transferul pulberilor dintr-
un sac mare printr-o deschidere mică). 

Acoperă o înălțime în timpul transferului < 0,5 m. 

7.2.30. Controlul expunerii lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente 
mici (linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - formulare lichidă - borat de zinc 
hidratat (PROC 9) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă transferul de lichid < 10 l/min. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 
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Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă încărcarea prin stropire. 

7.2.31. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizare ca reactiv de laborator - pulbere - borat 
de zinc hidratat (PROC 15) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Solid; grad de prăfuire ridicat: Manipularea produsului în forma sa uscată produce un nor de praf care este clar 
vizibil o perioadă de timp. De exemplu, pudră de talc. 

Substanță sub formă de pulberi, granule sau pelete 

Acoperă utilizarea materialelor care produc un praf fin. 

Acoperă produsul uscat, cu o umiditate de sub 5%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă cantități < 100 g 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă manipularea cu un nivel scăzut de agitare (de ex. amestecarea manuală). 

7.2.32. Controlul expunerii lucrătorilor: Utilizare ca reactiv de laborator - formulare 
lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 15) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Lichid 

Acoperă lichide cu vâscozitate scăzută până la medie. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 
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Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Implementarea de practici eficiente de gospodărire (de ex. efectuarea curățeniei zilnice folosind metode 
corespunzătoare, efectuarea operațiunilor de întreținere preventivă a utilajelor, utilizarea echipamentului de 
protecție care să nu permită contactul cu scurgerile și praful). 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Acoperă un volum al încăperii ≥ 100 m3 

Acoperă băi sau rezervoare deschise cu o suprafață < 0,3 m2 

7.3. Estimarea expunerii și referirea la sursa acesteia 

7.3.1. Eliberarea în mediu și expunerea: Utilizare larg răspândită care conduce la 
includerea în sau pe un articol (la interior) - Zinc (ERC 8c) 
Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Apă 9,62E-3 kg/zi Factor de eliberare estimat 

Aer 0,029 kg/zi ERC 

Sol 0 kg/zi ERC 

  

Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Apă dulce 4,58E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,022 

Sedimente (apă dulce) 50,18 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) 0,426 

Apă marină 6,18E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,01 

Sedimente (apă marină) 6,777 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) 0,12 

Stație de tratare a apelor uzate 4,81E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,048 

Sol agricol 0,282 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Inhalare 
(efecte sistemice) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Cale 
orală 

9,33E-5 mg/kg gc/zi (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – căi 
combinate 

 < 0,01 

7.3.2. Eliberarea în mediu și expunerea: Utilizare larg răspândită care conduce la 
includerea în sau pe un articol (la interior) - Bor (ERC 8c) 
Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Apă 9,62E-3 kg/zi Factor de eliberare estimat 

Aer 0,029 kg/zi ERC 

Sol 0 kg/zi ERC 

  

Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Apă dulce 3,47E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Apă marină 3,42E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 
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Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Stație de tratare a apelor uzate 4,81E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sol agricol 3,24E-3 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Inhalare 
(efecte sistemice) 

5,48E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Cale 
orală 

1,35E-4 mg/kg gc/zi (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – căi 
combinate 

 < 0,01 

7.3.3. Eliberarea în mediu și expunerea: Utilizare larg răspândită care conduce la 
includerea în sau pe un articol (la exterior) - Zinc (ERC 8f) 
Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Apă 9,62E-3 kg/zi ERC 

Aer 0,029 kg/zi ERC 

Sol 9,62E-4 kg/zi ERC 

  

Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Apă dulce 4,58E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,022 

Sedimente (apă dulce) 50,18 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) 0,426 

Apă marină 6,18E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,01 

Sedimente (apă marină) 6,777 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) 0,12 

Stație de tratare a apelor uzate 4,81E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,048 

Sol agricol 0,282 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Inhalare 
(efecte sistemice) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Cale 
orală 

9,33E-5 mg/kg gc/zi (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – căi 
combinate 

 < 0,01 

7.3.4. Eliberarea în mediu și expunerea: Utilizare larg răspândită care conduce la 
includerea în sau pe un articol (la exterior) - Bor (ERC 8f) 
Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Apă 9,62E-3 kg/zi ERC 

Aer 0,029 kg/zi ERC 

Sol 9,62E-4 kg/zi ERC 

  

Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Apă dulce 3,47E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Apă marină 3,42E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Stație de tratare a apelor uzate 4,81E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sol agricol 3,24E-3 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Inhalare 
(efecte sistemice) 

5,48E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Cale 
orală 

1,35E-4 mg/kg gc/zi (EUSES 2.1.2) < 0,01 



 

Borat de zinc  

Generată cu Chesar 3.7 SE destinat comunicării 227

Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Contaminarea omului din mediu – căi 
combinate 

 < 0,01 

7.3.5. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără 
probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere - borat 
de zinc anhidru (PROC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,024 

Inhalare, locală, termen lung 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,087 

Dermică, sistemică, termen lung 0,02 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,025 

7.3.6. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără 
probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente - formulare 
lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,024 

Inhalare, locală, termen lung 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,087 

Dermică, sistemică, termen lung 0,02 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,025 

7.3.7. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu 
cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere 
- borat de zinc anhidru (PROC 2) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inhalare, locală, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermică, sistemică, termen lung 0,822 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,023 

Combinată, sistemică, termen lung  0,14 

7.3.8. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis continuu 
cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente - 
formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 2) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,013 mg/m³ (ART) 0,019 

Dermică, sistemică, termen lung 0,822 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,023 

Combinată, sistemică, termen lung  0,028 

7.3.9. Expunerea lucrătorilor: Operațiuni de calandrare - pulbere - borat de zinc anhidru 
(PROC 6) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inhalare, locală, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermică, sistemică, termen lung 16,45 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,464 

Combinată, sistemică, termen lung  0,581 
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7.3.10. Expunerea lucrătorilor: Operațiuni de calandrare - formulare lichidă - borat de zinc 
anhidru (PROC 6) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inhalare, locală, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermică, sistemică, termen lung 16,45 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,464 

Combinată, sistemică, termen lung  0,641 

7.3.11. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații nededicate - pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 8a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalare, locală, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,232 

Combinată, sistemică, termen lung  0,405 

7.3.12. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații nededicate - formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 8a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,4 mg/m³ (ART) 0,161 

Inhalare, locală, termen lung 0,4 mg/m³ (ART) 0,58 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,232 

Combinată, sistemică, termen lung  0,393 

7.3.13. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații dedicate - pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 8b) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,48 mg/m³ (ART) 0,194 

Inhalare, locală, termen lung 0,48 mg/m³ (ART) 0,696 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,232 

Combinată, sistemică, termen lung  0,425 

7.3.14. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații dedicate - formulare lichidă - borat de zinc anhidru (PROC 8b) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,013 mg/m³ (ART) 0,019 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,232 

Combinată, sistemică, termen lung  0,237 

7.3.15. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici 
(linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - pulbere - borat de zinc anhidru (PROC 
9) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,39 mg/m³ (ART) 0,157 

Inhalare, locală, termen lung 0,39 mg/m³ (ART) 0,565 

Dermică, sistemică, termen lung 4,116 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,116 
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Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Combinată, sistemică, termen lung  0,273 

7.3.16. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici 
(linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - formulare lichidă - borat de zinc anhidru 
(PROC 9) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,06 mg/m³ (ART) 0,024 

Inhalare, locală, termen lung 0,06 mg/m³ (ART) 0,087 

Dermică, sistemică, termen lung 4,116 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,116 

Combinată, sistemică, termen lung  0,14 

7.3.17. Expunerea lucrătorilor: Utilizare ca reactiv de laborator - pulbere - borat de zinc 
anhidru (PROC 15) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,27 mg/m³ (ART) 0,109 

Inhalare, locală, termen lung 0,27 mg/m³ (ART) 0,391 

Dermică, sistemică, termen lung 0,204 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,115 

7.3.18. Expunerea lucrătorilor: Utilizare ca reactiv de laborator - formulare lichidă - borat 
de zinc anhidru (PROC 15) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,066 mg/m³ (ART) 0,027 

Inhalare, locală, termen lung 0,066 mg/m³ (ART) 0,096 

Dermică, sistemică, termen lung 0,204 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,032 

7.3.19. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără 
probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente - pulbere - borat 
de zinc hidratat (PROC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Dermică, sistemică, termen lung 0,02 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

7.3.20. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis fără 
probabilitate de expunere sau în procese cu condiții de izolare echivalente - formulare 
lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Dermică, sistemică, termen lung 0,02 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 
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7.3.21. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis 
continuu cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente 
- pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 2) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Inhalare, locală, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Dermică, sistemică, termen lung 0,822 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,045 

7.3.22. Expunerea lucrătorilor: Producție chimică sau de rafinărie în proces închis 
continuu cu expunere ocazională controlată sau în procese cu condiții de izolare echivalente 
- formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 2) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,013 mg/m³ (ART) 0,016 

Dermică, sistemică, termen lung 0,822 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

7.3.23. Expunerea lucrătorilor: Operațiuni de calandrare - pulbere - borat de zinc hidratat 
(PROC 6) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Inhalare, locală, termen lung 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Dermică, sistemică, termen lung 16,45 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,043 

Combinată, sistemică, termen lung  0,085 

7.3.24. Expunerea lucrătorilor: Operațiuni de calandrare - formulare lichidă - borat de zinc 
hidratat (PROC 6) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalare, locală, termen lung 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermică, sistemică, termen lung 16,45 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,043 

Combinată, sistemică, termen lung  0,107 

7.3.25. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații nededicate - pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 8a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalare, locală, termen lung 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,021 

Combinată, sistemică, termen lung  0,085 

7.3.26. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații nededicate - formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 8a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,4 mg/m³ (ART) 0,059 

Inhalare, locală, termen lung 0,4 mg/m³ (ART) 0,494 
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Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,021 

Combinată, sistemică, termen lung  0,08 

7.3.27. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații dedicate - pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 8b) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,48 mg/m³ (ART) 0,071 

Inhalare, locală, termen lung 0,48 mg/m³ (ART) 0,593 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,021 

Combinată, sistemică, termen lung  0,092 

7.3.28. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri (încărcare și 
descărcare) în instalații dedicate - formulare lichidă - borat de zinc hidratat (PROC 8b) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,013 mg/m³ (ART) 0,016 

Dermică, sistemică, termen lung 8,226 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,021 

Combinată, sistemică, termen lung  0,023 

7.3.29. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici 
(linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - pulbere - borat de zinc hidratat (PROC 
9) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,39 mg/m³ (ART) 0,057 

Inhalare, locală, termen lung 0,39 mg/m³ (ART) 0,481 

Dermică, sistemică, termen lung 4,116 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,011 

Combinată, sistemică, termen lung  0,068 

7.3.30. Expunerea lucrătorilor: Transfer de substanțe sau amestecuri în recipiente mici 
(linie de umplere dedicată, inclusiv cu cântărire) - formulare lichidă - borat de zinc hidratat 
(PROC 9) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,06 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,06 mg/m³ (ART) 0,074 

Dermică, sistemică, termen lung 4,116 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,011 

Combinată, sistemică, termen lung  0,019 

7.3.31. Expunerea lucrătorilor: Utilizare ca reactiv de laborator - pulbere - borat de zinc 
hidratat (PROC 15) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,27 mg/m³ (ART) 0,04 

Inhalare, locală, termen lung 0,27 mg/m³ (ART) 0,333 

Dermică, sistemică, termen lung 0,204 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,04 
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7.3.32. Expunerea lucrătorilor: Utilizare ca reactiv de laborator - formulare lichidă - borat 
de zinc hidratat (PROC 15) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0,066 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0,066 mg/m³ (ART) 0,081 

Dermică, sistemică, termen lung 0,204 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,01 

7.4. Îndrumări pentru utilizatorul din aval, pentru a evalua dacă acesta 
lucrează în limitele stabilite de SE 
Îndrumări:  
Condițiile de utilizare în amplasamentele utilizatorilor din aval pot să fie întrucâtva diferite față de cele descrise 
în acest scenariu de expunere. În cazul în care există diferențe între descrierea condițiilor de utilizare din scenariul 
de expunere și cele din practicile dvs., acest lucru nu înseamnă că respectiva utilizare nu este inclusă. Cu toate 
acestea, riscurile trebuie să fie controlate în mod corespunzător. Modalitatea prin care stabiliți dacă condițiile dvs. 
de utilizare sunt echivalente sau inferioare se numește „scalare”. Instrucțiunile privind scalarea sunt oferite mai 
jos.  

Sănătatea umană: Expunerea cutanată a lucrătorilor este evaluată folosind TRA Workers 3.0, conform 
implementării în CHESAR v.3.7. Expunerea prin inhalare a lucrătorilor pentru majoritatea PROC-urilor este 
evaluată folosind ART v1.5. Doar pentru unele PROC-uri, expunerea prin inhalare este evaluată folosind TRA 
Workers 3.0, conform implementării în CHESAR. Astfel, s-a făcut distincția între boratul de zinc anhidru și 
boratul de zinc hidratat. 

Mediu: Emisiile în mediu sunt estimate folosind EUSES v.2.1.2, conform implementării în CHESAR v3.7. Pentru 
crearea modelelor de mediu, se presupune, în cel mai rău caz, că boratul de zinc se dizolvă complet în apă, în ioni 
de Zn și B, care cresc toxicitatea. Deși boratul de zinc anhidru conține 35,19% Zn și 17,45% B (în cazul formelor 
hidratate, aceste concentrații vor fi mai scăzute), emisiile în mediu sunt estimate considerându-se că Zn și B sunt 
în cantități egale. Eliberările în aer și în sol au fost estimate pe baza factorilor de eliberare impliciți pentru ERC 
8c. Factorul de eliberare pentru eliberarea în apă este adaptat la 5% pe baza ECHA Guidance R.16, deoarece 
substanța nu este dizolvată/dispersată într-un surplus de apă. Pentru ERC 8f se aplică factorii de eliberare impliciți, 
astfel cum sunt indicați în ECHA Guidance R.16. 
 
Instrument de scalare:  
Pentru scalare, vă rugăm să utilizați instrumentele de modelare disponibile public, indicate mai sus. 
 
Instrucțiuni pentru scalare:  
Scalarea poate fi efectuată pentru a verifica dacă condițiile din amplasamentul dvs. sunt „echivalente” cu condițiile 
definite în scenariul de expunere. În cazul în care condițiile de utilizare diferă ușor față de cele indicate în scenariul 
de expunere respectiv, ați putea demonstra că, în condițiile dvs. de utilizare, nivelurile de expunere sunt 
echivalente sau inferioare celor din condițiile descrise. Ați putea demonstra acest lucru prin compensarea unei 
variații din cadrul unei anumite condiții cu o variație din cadrul altor condiții.  
 
Parametri care pot fi scalați: 
În cele ce urmează, principalele valori care ar putea varia într-o situație efectivă de utilizare sunt oferite în vederea 
utilizării lor în scalare.  

- Lucrători:  
TRA Workers 3.0: Durata activității, Procentul de substanță din amestec/articol, Ventilația generală, 
Ventilația locală de evacuare, Temperatura de operare, EPP.  
 
ART v1.5: Durata activității, Procentul de substanță din amestec/articol, Ventilația generală, Ventilația 
locală de evacuare, Temperatura de operare, Dimensiunea încăperii de lucru, Rata de transfer, Tipul de 
încărcare a transferului, Tipul de aplicare a produselor lichide care cad, Înălțimea de cădere, Nivelul de 
agitare în mișcarea și agitarea pulberilor, Suprafața deschisă, Nivelul de contaminare, EPR.  
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Observație: ART previzionează concentrațiile în aer din zona de respirație personală a unui lucrător, în 
afara oricărui echipament de protecție respiratorie (EPR). Prin urmare, utilizarea EPR trebuie să fie 
luată în considerare separat.  
 
Observație privind măsurile de administrare a riscurilor (RMM): eficacitatea este principala informație 
legată de măsurile de gestionare a riscurilor. Veți avea siguranța că măsurile de administrare a 
riscurilor din amplasamentul dvs. sunt corecte dacă eficacitatea lor este egală sau superioară cu ceea 
ce se specifică în scenariul de expunere.  
 

- Mediu:  
Factori de eliberare.  

 
Mai multe informații cu privire la scalare sunt oferite în Guidance for downstream users v2.1 (octombrie 2014) al 
ECHA, precum și în Practical Guide 13 al ECHA (iunie 2012).  
 
Limitele scalării:  
Rapoartele de caracterizare a riscurilor (RCR) care nu trebuie depășite sunt descrise în Secțiunea 7.3. 
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8. SE 8: Utilizare de către consumatori; Lubrifianți, vaseline 
și produse de demulare (PC 24) 

8.1. Descriptorii utilizării 
Denumirea SE: Utilizarea de către consumatori a lubrifianților care conțin borat de zinc pentru autovehicule 
(Grupa de utilizare ATIEL-ATC, B(c)) 
Categoria de produs: Lubrifianți, vaseline și produse de demulare (PC 24) 

Mediu  

1: Utilizare larg răspândită a unui fluid funcțional (la interior/exterior) - Zinc ERC 9b, ERC 9a 

2: Utilizare larg răspândită a unui fluid funcțional (la interior/exterior) - Bor ERC 9b, ERC 9a 

Consumator  

3: Lubrifianți, vaseline și produse de demulare - borat de zinc anhidru PC 24 

4: Lubrifianți, vaseline și produse de demulare - borat de zinc hidratat PC 24 

8.2. Condiții de utilizare care afectează expunerea 

8.2.1. Controlul expunerii mediului: Utilizare larg răspândită a unui fluid funcțional (la 
interior/exterior) - Zinc (ERC 9b, ERC 9a) 
Cantitatea utilizată, frecvența și durata utilizării (sau durata de viață utilă) 

Cantitatea zilnică utilizată per amplasament = tone/zi 

Alte condiții care afectează expunerea mediului 

Se presupune că există o stație municipală de tratare a apelor uzate. 

Utilizare la interior și la exterior 

8.2.2. Controlul expunerii mediului: Utilizare larg răspândită a unui fluid funcțional (la 
interior/exterior) - Bor (ERC 9b, ERC 9a) 
Cantitatea utilizată, frecvența și durata utilizării (sau durata de viață utilă) 

Cantitatea zilnică utilizată per amplasament = tone/zi 

Alte condiții care afectează expunerea mediului 

Se presupune că există o stație municipală de tratare a apelor uzate. 

Utilizare la interior și la exterior 

8.2.3. Controlul expunerii consumatorilor: Lubrifianți, vaseline și produse de demulare - 
borat de zinc anhidru (PC 24) 

[ECETOC TRA: Lichide] 

Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 0,29% 

Se consideră că expunerea orală nu este relevantă. 

Fără pulverizare 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Pentru fiecare caz de utilizare, se referă la utilizarea de cantități de până la 5E3 g/caz 

Durata expunerii = 4 ore/caz 

Se referă la utilizarea până la 1 dată pe zi 

Alte condiții care afectează expunerea consumatorilor 

Se presupune că există contact potențial cu pielea limitat la nivelul mâinilor. 



 

Borat de zinc  

Generată cu Chesar 3.7 SE destinat comunicării 235

8.2.4. Controlul expunerii consumatorilor: Lubrifianți, vaseline și produse de demulare - 
borat de zinc hidratat (PC 24) 

[ECETOC TRA: Lichide] 

Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 0,29% 

Se consideră că expunerea orală nu este relevantă. 

Fără pulverizare 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Pentru fiecare caz de utilizare, se referă la utilizarea de cantități de până la 5E3 g/caz 

Durata expunerii = 4 ore/caz 

Se referă la utilizarea până la 1 dată pe zi 

Alte condiții care afectează expunerea consumatorilor 

Se presupune că există contact potențial cu pielea limitat la nivelul mâinilor. 

8.3. Estimarea expunerii și referirea la sursa acesteia 

8.3.1. Eliberarea în mediu și expunerea: Utilizare larg răspândită a unui fluid funcțional 
(la interior/exterior) - Zinc (ERC 9b) 
Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Apă 6,85E-5 kg/zi SPERC 

Aer 3,43E-4 kg/zi SPERC 

Sol 6,85E-5 kg/zi SPERC 

  

Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Apă dulce 2,77E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Sedimente (apă dulce) 30,39 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) 0,258 

Apă marină 4,38E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sedimente (apă marină) 4,797 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) 0,085 

Stație de tratare a apelor uzate 3,42E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sol agricol 0,282 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Inhalare 
(efecte sistemice) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Cale 
orală 

9,28E-5 mg/kg gc/zi (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – căi 
combinate 

 < 0,01 

8.3.2. Eliberarea în mediu și expunerea: Utilizare larg răspândită a unui fluid funcțional 
(la interior/exterior) - Bor (ERC 9b) 
Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Apă 6,85E-5 kg/zi SPERC 

Aer 3,43E-4 kg/zi SPERC 

Sol 6,85E-5 kg/zi SPERC 

  

Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Apă dulce 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 
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Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Apă marină 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Stație de tratare a apelor uzate 3,42E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sol agricol 3,22E-3 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Inhalare 
(efecte sistemice) 

4,14E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Cale 
orală 

1,21E-4 mg/kg gc/zi (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – căi 
combinate 

 < 0,01 

8.3.3. Expunerea consumatorilor: Lubrifianți, vaseline și produse de demulare - borat de 
zinc anhidru (PC 24) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,414 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) 0,016 

Orală, sistemică, pe termen lung 0 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,016 

8.3.4. Expunerea consumatorilor: Lubrifianți, vaseline și produse de demulare - borat de 
zinc hidratat (PC 24) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,414 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Orală, sistemică, pe termen lung 0 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

8.4. Îndrumări pentru utilizatorul din aval, pentru a evalua dacă acesta 
lucrează în limitele stabilite de SE 
Îndrumări:  
Acest scenariu de expunere pentru utilizatorii consumatori se adresează celor care efectuează formularea, astfel 
încât să utilizeze informațiile furnizate în acest document în vederea creării de produse de consum. Condițiile de 
utilizare ar putea să fie întrucâtva diferite față de cele descrise în scenariul de expunere. În cazul în care există 
diferențe între descrierea condițiilor de utilizare din scenariul de expunere și modul de utilizare a produselor dvs. 
de către clienți, acest lucru nu înseamnă că utilizarea respectivă nu este inclusă. Cu toate acestea, riscurile trebuie 
să fie controlate în mod corespunzător. Modalitatea prin care stabiliți dacă condițiile dvs. de utilizare sunt 
echivalente sau inferioare se numește „scalare”. Instrucțiunile privind scalarea sunt oferite mai jos.  

Sănătatea umană: Expunerea consumatorilor este estimată folosind TRA Consumers 3.1, conform implementării 
în CHESAR v3.7. Astfel, s-a făcut distincția între boratul de zinc anhidru și boratul de zinc hidratat. 

Mediu: Emisiile în mediu sunt estimate folosind EUSES v.2.1.2, conform implementării în CHESAR v3.7. Pentru 
crearea modelelor de mediu, se presupune, în cel mai rău caz, că boratul de zinc se dizolvă complet în apă, în ioni 
de Zn și B, care cresc toxicitatea. Deși boratul de zinc anhidru conține 35,19% Zn și 17,45% B (în cazul formelor 
hidratate, aceste concentrații vor fi mai scăzute), emisiile în mediu sunt estimate considerându-se că Zn și B sunt 
în cantități egale. Eliberările au fost estimate pe baza SPERC ESVOC SpERC 9.6d.v2. 
 
Instrument de scalare:  
Pentru scalare, vă rugăm să utilizați instrumentele de modelare disponibile public, indicate mai sus. 
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Instrucțiuni pentru scalare:  
Scalarea poate fi efectuată pentru a verifica dacă condițiile aplicabile consumatorilor sunt „echivalente” cu 
condițiile definite în scenariul de expunere. În cazul în care condițiile de utilizare diferă ușor față de cele indicate 
în scenariul de expunere respectiv, ați putea demonstra că, în condițiile dvs. de utilizare, nivelurile de expunere 
sunt echivalente sau inferioare celor din condițiile descrise. Ați putea demonstra acest lucru prin compensarea 
unei variații din cadrul unei anumite condiții cu o variație din cadrul altor condiții.  
 
Parametri care pot fi scalați:  
În cele ce urmează, principalele valori care ar putea varia într-o situație efectivă de utilizare sunt oferite în vederea 
utilizării lor în scalare.  

- Consumatori:  
Procentul de substanță din amestec/articol, Cantitatea de produs utilizată la fiecare aplicare, Durata de 
expunere în fiecare caz, Frecvența de utilizare pe parcursul unei zile.  
 

- Mediu:  
Factori de eliberare. 

 
Mai multe informații cu privire la scalare sunt oferite în Guidance for downstream users v2.1 (octombrie 2014) al 
ECHA, precum și în Practical Guide 13 al ECHA (iunie 2012).  
 
Limitele scalării:  
Rapoartele de caracterizare a riscurilor (RCR) care nu trebuie depășite sunt descrise în Secțiunea 8.3. 
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9. SE 9: Utilizare de către consumatori; Produse diverse (PC 
1, PC 9a) 

9.1. Descriptorii utilizării 
Denumirea SE: Utilizarea de către consumatori a produselor formulate cu borat de zinc 
Categoria de produs: Adezivi, produse de etanșare (PC 1), Acoperiri și vopsele, diluanți, agenți de îndepărtare a 
vopselei (PC 9a) 

Mediu  

1: Utilizare larg răspândită care conduce la includerea în sau pe un articol (la interior) - Zinc ERC 8c 

2: Utilizare larg răspândită care conduce la includerea în sau pe un articol (la interior) - Bor ERC 8c 

3: Utilizare larg răspândită care conduce la includerea în sau pe un articol (la exterior) - Zinc ERC 8f 

4: Utilizare larg răspândită care conduce la includerea în sau pe un articol (la exterior) - Bor ERC 8f 

Consumator  

5: Adezivi, produse de etanșare - Adezivi pentru bricolaj (adeziv pentru covoare, adeziv pentru 
faianță, adeziv pentru parchet din lemn...) - borat de zinc anhidru 

PC 1 

6: Adezivi, produse de etanșare - Materiale de etanșare - borat de zinc anhidru PC 1 

7: Adezivi, produse de etanșare - Adezivi, utilizare în bricolaj - borat de zinc anhidru PC 1 

8: Acoperiri și vopsele, diluanți, agenți de îndepărtare a vopselei - Vopsea pentru pereți cu 
conținut de latex pe bază de apă - borat de zinc anhidru 

PC 9a 

9: Acoperiri și vopsele, diluanți, agenți de îndepărtare a vopselei - Vopsea bogată în solvenți și 
materii solide, pe bază de apă - borat de zinc anhidru 

PC 9a 

10: Acoperiri și vopsele, diluanți, agenți de îndepărtare a vopselei - Decapante (pentru vopsea, 
adeziv, tapet, mastic de etanșare) - borat de zinc anhidru 

PC 9a 

11: Adezivi, produse de etanșare - Adezivi pentru bricolaj (adeziv pentru covoare, adeziv pentru 
faianță, adeziv pentru parchet din lemn...) - borat de zinc hidratat 

PC 1 

12: Adezivi, produse de etanșare - Materiale de etanșare - borat de zinc hidratat PC 1 

13: Adezivi, produse de etanșare - Adezivi, utilizare în bricolaj - borat de zinc hidratat PC 1 

14: Acoperiri și vopsele, diluanți, agenți de îndepărtare a vopselei - Vopsea pentru pereți cu 
conținut de latex pe bază de apă - borat de zinc hidratat 

PC 9a 

15: Acoperiri și vopsele, diluanți, agenți de îndepărtare a vopselei - Vopsea bogată în solvenți și 
materii solide, pe bază de apă - borat de zinc hidratat 

PC 9a 

16: Acoperiri și vopsele, diluanți, agenți de îndepărtare a vopselei - Decapante (pentru vopsea, 
adeziv, tapet, mastic de etanșare) - borat de zinc hidratat 

PC 9a 

Scenariu (scenarii) de expunere ulterior (ulterioare) pentru durata de viață utilă  

SE 11: Durata de viață utilă (consumatori); Articole diverse (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, AC 11, AC 
13) 

 

9.2. Condiții de utilizare care afectează expunerea 

9.2.1. Controlul expunerii mediului: Utilizare larg răspândită care conduce la includerea 
în sau pe un articol (la interior) - Zinc (ERC 8c) 
Condiții și măsuri referitoare la tratarea externă a deșeurilor (inclusiv deșeuri de articole) 

Eliminați deșeurile de produs sau recipientele utilizate în conformitate cu reglementările naționale. 

Alte condiții care afectează expunerea mediului 

Se presupune că există o stație municipală de tratare a apelor uzate. 
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9.2.2. Controlul expunerii mediului: Utilizare larg răspândită care conduce la includerea 
în sau pe un articol (la interior) - Bor (ERC 8c) 
Condiții și măsuri referitoare la tratarea externă a deșeurilor (inclusiv deșeuri de articole) 

Eliminați deșeurile de produs sau recipientele utilizate în conformitate cu reglementările naționale. 

Alte condiții care afectează expunerea mediului 

Se presupune că există o stație municipală de tratare a apelor uzate. 

9.2.3. Controlul expunerii mediului: Utilizare larg răspândită care conduce la includerea 
în sau pe un articol (la exterior) - Zinc (ERC 8f) 
Condiții și măsuri referitoare la tratarea externă a deșeurilor (inclusiv deșeuri de articole) 

Eliminați deșeurile de produs sau recipientele utilizate în conformitate cu reglementările naționale. 

Alte condiții care afectează expunerea mediului 

Se presupune că există o stație municipală de tratare a apelor uzate. 

9.2.4. Controlul expunerii mediului: Utilizare larg răspândită care conduce la includerea 
în sau pe un articol (la exterior) - Bor (ERC 8f) 
Condiții și măsuri referitoare la tratarea externă a deșeurilor (inclusiv deșeuri de articole) 

Eliminați deșeurile de produs sau recipientele utilizate în conformitate cu reglementările naționale. 

Alte condiții care afectează expunerea mediului 

Se presupune că există o stație municipală de tratare a apelor uzate. 

9.2.5. Controlul expunerii consumatorilor: Adezivi, produse de etanșare - Adezivi pentru 
bricolaj (adeziv pentru covoare, adeziv pentru faianță, adeziv pentru parchet din lemn,...) - 
borat de zinc anhidru (PC 1) 

[ECETOC TRA: Adezivi pentru bricolaj (adeziv pentru covoare, adeziv pentru faianță, adeziv pentru parchet din 
lemn)] 

Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 0,29% 

Se consideră că expunerea orală nu este relevantă. 

Fără pulverizare 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Pentru fiecare caz de utilizare, se referă la utilizarea până la 1,5E4 g/caz 

Durata expunerii = 6 ore/caz 

Se referă la utilizarea până la 1 dată pe zi 

Alte condiții care afectează expunerea consumatorilor 

Se presupune că există contact potențial cu pielea, limitat la partea interioară a mâinii/o mână/palmele mâinilor. 

9.2.6. Controlul expunerii consumatorilor: Adezivi, produse de etanșare - Materiale de 
etanșare - borat de zinc anhidru (PC 1) 

[ECETOC TRA: Materiale de etanșare] 

Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 0,29% 

Se consideră că expunerea orală nu este relevantă. 

Fără pulverizare 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Pentru fiecare caz de utilizare, se referă la utilizarea până la 390 g/caz 
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Durata expunerii = 4 ore/caz 

Se referă la utilizarea până la 1 dată pe zi 

Alte condiții care afectează expunerea consumatorilor 

Se presupune că există contact potențial cu pielea, limitat la nivelul vârfurilor degetelor. 

9.2.7. Controlul expunerii consumatorilor: Adezivi, produse de etanșare - Adezivi, utilizare 
în bricolaj - borat de zinc anhidru (PC 1) 

[ECETOC TRA: Adezivi, utilizare în bricolaj] 

Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 0,29% 

Se consideră că expunerea orală nu este relevantă. 

Fără pulverizare 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Pentru fiecare caz de utilizare, se referă la utilizarea până la 9 g/caz 

Durata expunerii = 4 ore/caz 

Se referă la utilizarea până la 1 dată pe zi 

Alte condiții care afectează expunerea consumatorilor 

Se presupune că există contact potențial cu pielea, limitat la nivelul vârfurilor degetelor. 

9.2.8. Controlul expunerii consumatorilor: Acoperiri și vopsele, diluanți, agenți de 
îndepărtare a vopselei - Vopsea pentru pereți cu conținut de latex pe bază de apă - borat de 
zinc anhidru (PC 9a) 

[ECETOC TRA: Vopsea pentru pereți cu conținut de latex pe bază de apă] 

Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 0,29% 

Se consideră că expunerea orală nu este relevantă. 

Fără pulverizare 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Pentru fiecare caz de utilizare, se referă la utilizarea până la 3,75E3 g/caz 

Durata expunerii = 2,2 ore/caz 

Se referă la utilizarea până la 1 dată pe zi 

Alte condiții care afectează expunerea consumatorilor 

Se presupune că există contact potențial cu pielea, limitat la partea interioară a mâinii/o mână/palmele mâinilor. 

9.2.9. Controlul expunerii consumatorilor: Acoperiri și vopsele, diluanți, agenți de 
îndepărtare a vopselei - Vopsea bogată în solvenți și materii solide, pe bază de apă - borat de 
zinc anhidru (PC 9a) 

[ECETOC TRA: Vopsea bogată în solvenți și materii solide, pe bază de apă] 

Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 0,29% 

Se consideră că expunerea orală nu este relevantă. 

Fără pulverizare 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Pentru fiecare caz de utilizare, se referă la utilizarea până la 1,3E3 g/caz 

Durata expunerii = 2,2 ore/caz 
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Se referă la utilizarea până la 1 dată pe zi 

Alte condiții care afectează expunerea consumatorilor 

Se presupune că există contact potențial cu pielea, limitat la partea interioară a mâinii/o mână/palmele mâinilor. 

9.2.10. Controlul expunerii consumatorilor: Acoperiri și vopsele, diluanți, agenți de 
îndepărtare a vopselei - Decapante (pentru vopsea, adeziv, tapet, mastic de etanșare) - borat 
de zinc anhidru (PC 9a) 

[ECETOC TRA: Decapante (pentru vopsea, adeziv, tapet, mastic de etanșare)] 

Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 0,29% 

Se consideră că expunerea orală nu este relevantă. 

Fără pulverizare 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Pentru fiecare caz de utilizare, se referă la utilizarea până la 2E3 g/caz 

Durata expunerii = 4 ore/caz 

Se referă la utilizarea până la 1 dată pe zi 

Alte condiții care afectează expunerea consumatorilor 

Se presupune că există contact potențial cu pielea limitat la nivelul mâinilor. 

9.2.11. Controlul expunerii consumatorilor: Adezivi, produse de etanșare - Adezivi pentru 
bricolaj (adeziv pentru covoare, adeziv pentru faianță, adeziv pentru parchet din lemn...) - 
borat de zinc hidratat (PC 1) 

[ECETOC TRA: Adezivi pentru bricolaj (adeziv pentru covoare, adeziv pentru faianță, adeziv pentru parchet din 
lemn)] 

Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 0,29% 

Se consideră că expunerea orală nu este relevantă. 

Fără pulverizare 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Pentru fiecare caz de utilizare, se referă la utilizarea până la 1,5E4 g/caz 

Durata expunerii = 6 ore/caz 

Se referă la utilizarea până la 1 dată pe zi 

Alte condiții care afectează expunerea consumatorilor 

Se presupune că există contact potențial cu pielea, limitat la partea interioară a mâinii/o mână/palmele mâinilor. 

9.2.12. Controlul expunerii consumatorilor: Adezivi, produse de etanșare - Materiale de 
etanșare - borat de zinc hidratat (PC 1) 

[ECETOC TRA: Materiale de etanșare] 

Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 0,29% 

Se consideră că expunerea orală nu este relevantă. 

Fără pulverizare 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Pentru fiecare caz de utilizare, se referă la utilizarea până la 390 g/caz 

Durata expunerii = 4 ore/caz 
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Se referă la utilizarea până la 1 dată pe zi 

Alte condiții care afectează expunerea consumatorilor 

Se presupune că există contact potențial cu pielea, limitat la nivelul vârfurilor degetelor. 

9.2.13. Controlul expunerii consumatorilor: Adezivi, produse de etanșare - Adezivi, 
utilizare în bricolaj - borat de zinc hidratat (PC 1) 

[ECETOC TRA: Adezivi, utilizare în bricolaj] 

Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 0,29% 

Se consideră că expunerea orală nu este relevantă. 

Fără pulverizare 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Pentru fiecare caz de utilizare, se referă la utilizarea până la 9 g/caz 

Durata expunerii = 4 ore/caz 

Se referă la utilizarea până la 1 dată pe zi 

Alte condiții care afectează expunerea consumatorilor 

Se presupune că există contact potențial cu pielea, limitat la nivelul vârfurilor degetelor. 

9.2.14. Controlul expunerii consumatorilor: Acoperiri și vopsele, diluanți, agenți de 
îndepărtare a vopselei - Vopsea pentru pereți cu conținut de latex pe bază de apă - borat de 
zinc hidratat (PC 9a) 

[ECETOC TRA: Vopsea pentru pereți cu conținut de latex pe bază de apă] 

Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 0,29% 

Se consideră că expunerea orală nu este relevantă. 

Fără pulverizare 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Pentru fiecare caz de utilizare, se referă la utilizarea până la 3,75E3 g/caz 

Durata expunerii = 2,2 ore/caz 

Se referă la utilizarea până la 1 dată pe zi 

Alte condiții care afectează expunerea consumatorilor 

Se presupune că există contact potențial cu pielea, limitat la partea interioară a mâinii/o mână/palmele mâinilor. 

9.2.15. Controlul expunerii consumatorilor: Acoperiri și vopsele, diluanți, agenți de 
îndepărtare a vopselei - Vopsea bogată în solvenți și materii solide, pe bază de apă - borat de 
zinc hidratat (PC 9a) 

[ECETOC TRA: Vopsea bogată în solvenți și materii solide, pe bază de apă] 

Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 0,29% 

Se consideră că expunerea orală nu este relevantă. 

Fără pulverizare 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Pentru fiecare caz de utilizare, se referă la utilizarea până la 1,3E3 g/caz 

Durata expunerii = 2,2 ore/caz 

Se referă la utilizarea până la 1 dată pe zi 
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Alte condiții care afectează expunerea consumatorilor 

Se presupune că există contact potențial cu pielea, limitat la partea interioară a mâinii/o mână/palmele mâinilor. 

9.2.16. Controlul expunerii consumatorilor: Acoperiri și vopsele, diluanți, agenți de 
îndepărtare a vopselei - Decapante (pentru vopsea, adeziv, tapet, mastic de etanșare) - borat 
de zinc hidratat (PC 9a) 

[ECETOC TRA: Decapante (pentru vopsea, adeziv, tapet, mastic de etanșare)] 

Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 0,29% 

Se consideră că expunerea orală nu este relevantă. 

Fără pulverizare 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Pentru fiecare caz de utilizare, se referă la utilizarea până la 2E3 g/caz 

Durata expunerii = 4 ore/caz 

Se referă la utilizarea până la 1 dată pe zi 

Alte condiții care afectează expunerea consumatorilor 

Se presupune că există contact potențial cu pielea limitat la nivelul mâinilor. 

9.3. Estimarea expunerii și referirea la sursa acesteia 

9.3.1. Eliberarea în mediu și expunerea: Utilizare larg răspândită care conduce la 
includerea în sau pe un articol (la interior) - Zinc (ERC 8c) 
Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Apă 1,37E-3 kg/zi Factor de eliberare estimat 

Aer 4,12E-3 kg/zi ERC 

Sol 0 kg/zi ERC 

  

Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Apă dulce 3,02E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,015 

Sedimente (apă dulce) 33,09 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) 0,281 

Apă marină 4,62E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sedimente (apă marină) 5,068 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) 0,09 

Stație de tratare a apelor uzate 6,87E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sol agricol 0,282 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Inhalare 
(efecte sistemice) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Cale 
orală 

9,29E-5 mg/kg gc/zi (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – căi 
combinate 

 < 0,01 

9.3.2. Eliberarea în mediu și expunerea: Utilizare larg răspândită care conduce la 
includerea în sau pe un articol (la interior) - Bor (ERC 8c) 
Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Apă 1,37E-3 kg/zi Factor de eliberare estimat 

Aer 4,12E-3 kg/zi ERC 
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Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Sol 0 kg/zi ERC 

  

Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Apă dulce 3,06E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Apă marină 3,01E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Stație de tratare a apelor uzate 6,87E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sol agricol 3,23E-3 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Inhalare 
(efecte sistemice) 

4,33E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Cale 
orală 

1,23E-4 mg/kg gc/zi (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – căi 
combinate 

 < 0,01 

9.3.3. Eliberarea în mediu și expunerea: Utilizare larg răspândită care conduce la 
includerea în sau pe un articol (la exterior) - Zinc (ERC 8f) 
Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Apă 1,37E-3 kg/zi ERC 

Aer 4,12E-3 kg/zi ERC 

Sol 1,37E-4 kg/zi ERC 

  

Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Apă dulce 3,02E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,015 

Sedimente (apă dulce) 33,09 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) 0,281 

Apă marină 4,62E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sedimente (apă marină) 5,068 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) 0,09 

Stație de tratare a apelor uzate 6,87E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sol agricol 0,282 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Inhalare 
(efecte sistemice) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Cale 
orală 

9,29E-5 mg/kg gc/zi (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – căi 
combinate 

 < 0,01 

9.3.4. Eliberarea în mediu și expunerea: Utilizare larg răspândită care conduce la 
includerea în sau pe un articol (la exterior) - Bor (ERC 8f) 
Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Apă 1,37E-3 kg/zi ERC 

Aer 4,12E-3 kg/zi ERC 

Sol 1,37E-4 kg/zi ERC 

  

Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Apă dulce 3,06E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Apă marină 3,01E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Stație de tratare a apelor uzate 6,87E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 
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Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Sol agricol 3,23E-3 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Inhalare 
(efecte sistemice) 

4,33E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Cale 
orală 

1,23E-4 mg/kg gc/zi (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – căi 
combinate 

 < 0,01 

9.3.5. Expunerea consumatorilor: Adezivi, produse de etanșare - Adezivi pentru bricolaj 
(adeziv pentru covoare, adeziv pentru faianță, adeziv pentru parchet din lemn...) - borat de 
zinc anhidru (PC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,207 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Orală, sistemică, pe termen lung 0 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

9.3.6. Expunerea consumatorilor: Adezivi, produse de etanșare - Materiale de etanșare - 
borat de zinc anhidru (PC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,017 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Orală, sistemică, pe termen lung 0 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

9.3.7. Expunerea consumatorilor: Adezivi, produse de etanșare - Adezivi, utilizare în 
bricolaj - borat de zinc anhidru (PC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,017 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Orală, sistemică, pe termen lung 0 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

9.3.8. Expunerea consumatorilor: Acoperiri și vopsele, diluanți, agenți de îndepărtare a 
vopselei - Vopsea pentru pereți cu conținut de latex pe bază de apă - borat de zinc anhidru 
(PC 9a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,207 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Orală, sistemică, pe termen lung 0 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 
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9.3.9. Expunerea consumatorilor: Acoperiri și vopsele, diluanți, agenți de îndepărtare a 
vopselei - Vopsea bogată în solvenți și materii solide, pe bază de apă - borat de zinc anhidru 
(PC 9a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,207 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Orală, sistemică, pe termen lung 0 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

9.3.10. Expunerea consumatorilor: Acoperiri și vopsele, diluanți, agenți de îndepărtare a 
vopselei - Decapante (pentru vopsea, adeziv, tapet, mastic de etanșare) - borat de zinc 
anhidru (PC 9a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,414 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) 0,016 

Orală, sistemică, pe termen lung 0 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,016 

9.3.11. Expunerea consumatorilor: Adezivi, produse de etanșare - Adezivi pentru bricolaj 
(adeziv pentru covoare, adeziv pentru faianță, adeziv pentru parchet din lemn...) - borat de 
zinc hidratat (PC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,207 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Orală, sistemică, pe termen lung 0 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

9.3.12. Expunerea consumatorilor: Adezivi, produse de etanșare - Materiale de etanșare - 
borat de zinc hidratat (PC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,017 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Orală, sistemică, pe termen lung 0 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

9.3.13. Expunerea consumatorilor: Adezivi, produse de etanșare - Adezivi, utilizare în 
bricolaj - borat de zinc hidratat (PC 1) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,017 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Orală, sistemică, pe termen lung 0 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 
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Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

9.3.14. Expunerea consumatorilor: Acoperiri și vopsele, diluanți, agenți de îndepărtare a 
vopselei - Vopsea pentru pereți cu conținut de latex pe bază de apă - borat de zinc hidratat 
(PC 9a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,207 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Orală, sistemică, pe termen lung 0 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

9.3.15. Expunerea consumatorilor: Acoperiri și vopsele, diluanți, agenți de îndepărtare a 
vopselei - Vopsea bogată în solvenți și materii solide, pe bază de apă - borat de zinc hidratat 
(PC 9a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,207 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Orală, sistemică, pe termen lung 0 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

9.3.16. Expunerea consumatorilor: Acoperiri și vopsele, diluanți, agenți de îndepărtare a 
vopselei - Decapante (pentru vopsea, adeziv, tapet, mastic de etanșare) - borat de zinc hidratat 
(PC 9a) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,414 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Orală, sistemică, pe termen lung 0 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

9.4. Îndrumări pentru utilizatorul din aval, pentru a evalua dacă acesta 
lucrează în limitele stabilite de SE 
Îndrumări:  
Acest scenariu de expunere pentru utilizatorii consumatori se adresează celor care efectuează formularea, astfel 
încât să utilizeze informațiile furnizate în acest document în vederea creării de produse de consum. Condițiile de 
utilizare ar putea să fie întrucâtva diferite față de cele descrise în scenariul de expunere. În cazul în care există 
diferențe între descrierea condițiilor de utilizare din scenariul de expunere și modul de utilizare a produselor dvs. 
de către clienți, acest lucru nu înseamnă că utilizarea respectivă nu este inclusă. Cu toate acestea, riscurile trebuie 
să fie controlate în mod corespunzător. Modalitatea prin care stabiliți dacă condițiile dvs. de utilizare sunt 
echivalente sau inferioare se numește „scalare”. Instrucțiunile privind scalarea sunt oferite mai jos.  

Sănătatea umană: Expunerea consumatorilor este estimată folosind TRA Consumers 3.1, conform implementării 
în CHESAR v3.7. Astfel, s-a făcut distincția între boratul de zinc anhidru și boratul de zinc hidratat.  

Mediu: Emisiile în mediu sunt estimate folosind EUSES v.2.1.2, conform implementării în CHESAR v3.7. Pentru 
crearea modelelor de mediu, se presupune, în cel mai rău caz, că boratul de zinc se dizolvă complet în apă, în ioni 
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de Zn și B, care cresc toxicitatea. Deși boratul de zinc anhidru conține 35,19% Zn și 17,45% B (în cazul formelor 
hidratate, aceste concentrații vor fi mai scăzute), emisiile în mediu sunt estimate considerându-se că Zn și B sunt 
în cantități egale. Eliberările în aer și în sol au fost estimate pe baza factorilor de eliberare impliciți pentru ERC 
8c. Factorul de eliberare pentru eliberarea în apă este adaptat la 5% pe baza ECHA Guidance R.16, deoarece 
substanța nu este dizolvată/dispersată într-un surplus de apă. Pentru ERC 8f se aplică factorii de eliberare impliciți, 
astfel cum sunt indicați în ECHA Guidance R.16. 
 
Instrument de scalare:  
Pentru scalare, vă rugăm să utilizați instrumentele de modelare disponibile public, indicate mai sus. 
 
Instrucțiuni pentru scalare:  
Scalarea poate fi efectuată pentru a verifica dacă condițiile aplicabile consumatorilor sunt „echivalente” cu 
condițiile definite în scenariul de expunere. În cazul în care condițiile de utilizare diferă ușor față de cele indicate 
în scenariul de expunere respectiv, ați putea demonstra că, în condițiile dvs. de utilizare, nivelurile de expunere 
sunt echivalente sau inferioare celor din condițiile descrise. Ați putea demonstra acest lucru prin compensarea 
unei variații din cadrul unei anumite condiții cu o variație din cadrul altor condiții.  
 
Parametri care pot fi scalați:  
În cele ce urmează, principalele valori care ar putea varia într-o situație efectivă de utilizare sunt oferite în vederea 
utilizării lor în scalare.  

- Consumatori:  
Procentul de substanță din amestec/articol, Cantitatea de produs utilizată la fiecare aplicare, Durata de 
expunere în fiecare caz, Frecvența de utilizare pe parcursul unei zile.  
 

- Mediu:  
Factori de eliberare.  

 
Mai multe informații cu privire la scalare sunt oferite în Guidance for downstream users v2.1 (octombrie 2014) al 
ECHA, precum și în Practical Guide 13 al ECHA (iunie 2012).  
 
Limitele scalării:  
Rapoartele de caracterizare a riscurilor (RCR) care nu trebuie depășite sunt descrise în Secțiunea 9.3. 
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10. SE 10: Durata de viață utilă (lucrător profesional); 
Articole diverse (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, AC 11, AC 13) 

10.1. Descriptorii utilizării 
Denumirea SE: Utilizarea profesională a produselor care conțin borat de zinc 
Categoria de articol: Mașini, aparatură mecanică, articole electrice/electronice (AC 2), Articole din piatră, ipsos, 
ciment, sticlă și ceramică (AC 4), Articole din metal (AC 7), Articole din hârtie (AC 8), Articole din lemn (AC 
11), Articole din plastic (AC 13) 

Mediu  

1: Utilizare larg răspândită de articole cu eliberare redusă (la interior/exterior) - Zinc ERC 10a, ERC 11a 

2: Utilizare larg răspândită de articole cu eliberare redusă (la interior/exterior) - Bor ERC 10a, ERC 11a 

Lucrător  

3: Manipulare în condiții de energie redusă a substanțelor înglobate în materiale și/sau în 
articole - borat de zinc anhidru 

PROC 21 

4: Manipulare în condiții de energie redusă a substanțelor înglobate în materiale și/sau în 
articole - borat de zinc hidratat 

PROC 21 

Scenariu de expunere pentru utilizările care au ca rezultat includerea substanței într-
un articol 

 

SE 2: Utilizare în spații industriale; Produse diverse (PC 1, PC 9a, PC 32); Altele (SU 0)  

SE 6: Utilizare larg răspândită de către lucrători profesioniști; Acoperiri și vopsele, diluanți, 
agenți de îndepărtare a vopselei (PC 9a); Altele (SU 0) 

 

SE 7: Utilizare larg răspândită de către lucrători profesioniști; Preparate și compuși 
polimerici (PC 32); Altele (SU 0) 

 

10.2. Condiții de utilizare care afectează expunerea 

10.2.1. Controlul expunerii mediului: Utilizare larg răspândită de articole cu eliberare 
redusă (la interior/exterior) - Zinc (ERC 10a, ERC 11a) 
Condiții și măsuri referitoare la stația de epurare biologică 

Se presupune că există o stație municipală de tratare a apelor uzate. 

Condiții și măsuri referitoare la tratarea externă a deșeurilor (inclusiv deșeuri de articole) 

Eliminați deșeurile de produs sau recipientele utilizate în conformitate cu reglementările naționale. 

10.2.2. Controlul expunerii mediului: Utilizare larg răspândită de articole cu eliberare 
redusă (la interior/exterior) - Bor (ERC 10a, ERC 11a) 
Condiții și măsuri referitoare la stația de epurare biologică 

Se presupune că există o stație municipală de tratare a apelor uzate. 

Condiții și măsuri referitoare la tratarea externă a deșeurilor (inclusiv deșeuri de articole) 

Eliminați deșeurile de produs sau recipientele utilizate în conformitate cu reglementările naționale. 

10.2.3. Controlul expunerii lucrătorilor: Manipulare în condiții de energie redusă a 
substanțelor înglobate în materiale și/sau în articole - borat de zinc anhidru (PROC 21) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Obiect în stare masivă 

Acoperă concentrații ≤ 25%. 
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Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă utilizarea cu o durată de peste 4 ore/zi. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că nu există spații de lucru adiacente care să contribuie la nivelul de expunere la substanță. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Se presupune că sunt efectuate operațiuni ocazionale de curățenie generală la locul de muncă. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 

10.2.4. Controlul expunerii lucrătorilor: Manipulare în condiții de energie redusă a 
substanțelor înglobate în materiale și/sau în articole - borat de zinc hidratat (PROC 21) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Obiect în stare masivă 

Acoperă concentrații ≤ 25%. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Se referă la utilizarea până la 8 ore/zi 

Acoperă utilizarea cu o durată de peste 4 ore/zi. 

Condiții și măsuri tehnice și organizatorice 

Se presupune că nu există spații de lucru adiacente care să contribuie la nivelul de expunere la substanță. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri tehnice și organizatorice, astfel încât să vă asigurați că 
riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Condiții și măsuri referitoare la protecția personală, igienă și evaluarea sănătății 

Utilizați echipament adecvat de protecție a ochilor. 

Se presupune că sunt efectuate operațiuni ocazionale de curățenie generală la locul de muncă. 

Consultați și secțiunea 0. pentru condiții și măsuri referitoare la protecția și igiena personală, astfel încât să 
vă asigurați că riscurile sunt controlate în mod corespunzător. 

Alte condiții care afectează expunerea lucrătorilor 

Se presupune că temperatura de proces este de până la 40 °C 

Utilizare în spații interioare 

10.3. Estimarea expunerii și referirea la sursa acesteia 

10.3.1. Eliberarea în mediu și expunerea: Utilizare larg răspândită de articole cu eliberare 
redusă (la interior/exterior) - Zinc (ERC 10a) 
Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Apă 4,4E-5 kg/zi Factor de eliberare estimat 

Aer 2,2E-4 kg/zi ERC 

Sol 0,014 kg/zi ERC 
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Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Apă dulce 2,77E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Sedimente (apă dulce) 30,34 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) 0,258 

Apă marină 4,37E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sedimente (apă marină) 4,792 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) 0,085 

Stație de tratare a apelor uzate 2,2E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sol agricol 0,282 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Inhalare 
(efecte sistemice) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Cale 
orală 

9,28E-5 mg/kg gc/zi (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – căi 
combinate 

 < 0,01 

10.3.2. Eliberarea în mediu și expunerea: Utilizare larg răspândită de articole cu eliberare 
redusă (la interior/exterior) - Bor (ERC 10a) 
Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Apă 4,4E-5 kg/zi Factor de eliberare estimat 

Aer 2,2E-4 kg/zi ERC 

Sol 0,014 kg/zi ERC 

  

Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Apă dulce 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Apă marină 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Stație de tratare a apelor uzate 2,2E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sol agricol 3,22E-3 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Inhalare 
(efecte sistemice) 

4,14E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Cale 
orală 

1,21E-4 mg/kg gc/zi (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – căi 
combinate 

 < 0,01 

10.3.3. Expunerea lucrătorilor: Manipulare în condiții de energie redusă a substanțelor 
înglobate în materiale și/sau în articole - borat de zinc anhidru (PROC 21) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 9E-3 mg/m³ (MEASE) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 9E-3 mg/m³ (MEASE) 0,013 

Dermică, sistemică, termen lung 1,698 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) 0,048 

Combinată, sistemică, termen lung  0,051 

10.3.4. Expunerea lucrătorilor: Manipulare în condiții de energie redusă a substanțelor 
înglobate în materiale și/sau în articole - borat de zinc hidratat (PROC 21) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 9E-3 mg/m³ (MEASE) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 9E-3 mg/m³ (MEASE) 0,011 
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Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Dermică, sistemică, termen lung 1,698 mg/kg gc/zi (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

10.4. Îndrumări pentru utilizatorul din aval, pentru a evalua dacă acesta 
lucrează în limitele stabilite de SE 
Îndrumări:  
Condițiile de utilizare în amplasamentele utilizatorilor din aval pot să fie întrucâtva diferite față de cele descrise 
în acest scenariu de expunere. În cazul în care există diferențe între descrierea condițiilor de utilizare din scenariul 
de expunere și cele din practicile dvs., acest lucru nu înseamnă că respectiva utilizare nu este inclusă. Cu toate 
acestea, riscurile trebuie să fie controlate în mod corespunzător. Modalitatea prin care stabiliți dacă condițiile dvs. 
de utilizare sunt echivalente sau inferioare se numește „scalare”. Instrucțiunile privind scalarea sunt oferite mai 
jos.  
 
Sănătatea umană: Expunerea cutanată a lucrătorilor este evaluată folosind TRA Workers 3.0, conform 
implementării în CHESAR v.3.7. Pentru a estima expunerea prin inhalare a lucrătorilor se utilizează MEASE2 
2.0. Astfel, s-a făcut distincția între boratul de zinc anhidru și boratul de zinc hidratat. 
 
Mediu: Emisiile în mediu sunt estimate folosind EUSES v.2.1.2, conform implementării în CHESAR v3.7. Pentru 
crearea modelelor de mediu, se presupune, în cel mai rău caz, că boratul de zinc se dizolvă complet în apă, în ioni 
de Zn și B, care cresc toxicitatea. Deși boratul de zinc anhidru conține 35,19% Zn și 17,45% B (în cazul formelor 
hidratate, aceste concentrații vor fi mai scăzute), emisiile în mediu sunt estimate considerându-se că Zn și B sunt 
în cantități egale. Prin urmare, informațiile specifice sunt utilizate pentru estimarea eliberărilor în compartimentul 
de apă. Eliberarea în aer și în sol este estimată pe baza factorilor de eliberare impliciți pentru ERC 10a. 
 
Instrument de scalare: 
Pentru scalare, vă rugăm să utilizați instrumentele de modelare disponibile public, indicate mai sus. 
 
Instrucțiuni pentru scalare:  
Scalarea poate fi efectuată pentru a verifica dacă condițiile din amplasamentul dvs. sunt „echivalente” cu condițiile 
definite în scenariul de expunere. În cazul în care condițiile de utilizare diferă ușor față de cele indicate în scenariul 
de expunere respectiv, ați putea demonstra că, în condițiile dvs. de utilizare, nivelurile de expunere sunt 
echivalente sau inferioare celor din condițiile descrise. Ați putea demonstra acest lucru prin compensarea unei 
variații din cadrul unei anumite condiții cu o variație din cadrul altor condiții.  
 
Parametri care pot fi scalați:  
În cele ce urmează, principalele valori care ar putea varia într-o situație efectivă de utilizare sunt oferite în vederea 
utilizării lor în scalare.  

- Lucrători:  
TRA Workers 3.0: Durata activității, Procentul de substanță din amestec/articol, Temperatura de operare, 
EPP.  
MEASE2 2.0: Durata activității, Concentrația substanței în materialul manipulat, Ventilația generală, 
Ventilația locală de evacuare, Nivelul de automatizare, Activitățile de curățare, Tehnica de suprimare a 
prafului, Abraziune scăzută neintenționată.  
 
Observație privind măsurile de administrare a riscurilor (RMM): eficacitatea este principala informație 
legată de măsurile de gestionare a riscurilor. Veți avea siguranța că măsurile de administrare a 
riscurilor din amplasamentul dvs. sunt corecte dacă eficacitatea lor este egală sau superioară cu ceea 
ce se specifică în scenariul de expunere.  
 
Mediu:  
Factori de eliberare.  
 

Mai multe informații cu privire la scalare sunt oferite în Guidance for downstream users v2.1 (octombrie 2014) al 
ECHA, precum și în Practical Guide 13 al ECHA (iunie 2012).  

 
Limitele scalării:  
Rapoartele de caracterizare a riscurilor (RCR) care nu trebuie depășite sunt descrise în Secțiunea 10.3. 
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11. SE 11: Durata de viață utilă (consumatori); Articole 
diverse (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, AC 11, AC 13) 

11.1. Descriptorii utilizării 
Denumirea SE: Durata de viață utilă a produselor cu borat de zinc, utilizate de consumatori 
Categoria de articol: Mașini, aparatură mecanică, articole electrice/electronice (AC 2), Articole din piatră, ipsos, 
ciment, sticlă și ceramică (AC 4), Articole din metal (AC 7), Articole din hârtie (AC 8), Articole din lemn (AC 
11), Articole din plastic (AC 13) 

Mediu  

1: Utilizare larg răspândită de articole cu eliberare redusă (la interior/exterior) - Zinc ERC 10a, ERC 11a 

2: Utilizare larg răspândită de articole cu eliberare redusă (la interior/exterior) - Bor ERC 10a, ERC 11a 

Consumator  

3: Mașini, aparatură mecanică, articole electrice/electronice - borat de zinc anhidru AC 2 

4: Articole din piatră, ipsos, ciment, sticlă și ceramică - borat de zinc anhidru AC 4 

5: Articole din metal - borat de zinc anhidru AC 7 

6: Articole din hârtie - borat de zinc anhidru AC 8 

7: Articole din lemn; Pereți și podele - borat de zinc anhidru AC 11 

8: Articole din plastic; Articole mai mari din plastic - borat de zinc anhidru AC 13 

9: Articole din plastic; Articole mici din plastic - borat de zinc anhidru AC 13 

10: Mașini, aparatură mecanică, articole electrice/electronice - borat de zinc hidratat AC 2 

11: Articole din piatră, ipsos, ciment, sticlă și ceramică - borat de zinc hidratat AC 4 

12: Articole din metal - borat de zinc hidratat AC 7 

13: Articole din hârtie - borat de zinc hidratat AC 8 

14: Articole din lemn; Pereți și podele - borat de zinc hidratat AC 11 

15: Articole din plastic; Articole mai mari din plastic - borat de zinc hidratat AC 13 

16: Articole din plastic; Articole mici din plastic - borat de zinc hidratat AC 13 

Scenariu de expunere pentru utilizările care au ca rezultat includerea substanței 
într-un articol 

 

SE 2: Utilizare în spații industriale; Produse diverse (PC 1, PC 9a, PC 32); Altele (SU 0)  

SE 6: Utilizare larg răspândită de către lucrători profesioniști; Acoperiri și vopsele, 
diluanți, agenți de îndepărtare a vopselei (PC 9a); Altele (SU 0) 

 

SE 7: Utilizare larg răspândită de către lucrători profesioniști; Preparate și compuși 
polimerici (PC 32); Altele (SU 0) 

 

SE 9: Utilizare de către consumatori; Produse diverse (PC 1, PC 9a)  

11.2. Condiții de utilizare care afectează expunerea 

11.2.1. Controlul expunerii mediului: Utilizare larg răspândită de articole cu eliberare 
redusă (la interior/exterior) - Zinc (ERC 10a, ERC 11a) 
Condiții și măsuri referitoare la tratarea externă a deșeurilor (inclusiv deșeuri de articole) 

Eliminați deșeurile de produs sau recipientele utilizate în conformitate cu reglementările naționale. 

Alte condiții care afectează expunerea mediului 

Se presupune că există o stație municipală de tratare a apelor uzate. 
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11.2.2. Controlul expunerii mediului: Utilizare larg răspândită de articole cu eliberare 
redusă (la interior/exterior) - Bor (ERC 10a, ERC 11a) 
Condiții și măsuri referitoare la tratarea externă a deșeurilor (inclusiv deșeuri de articole) 

Eliminați deșeurile de produs sau recipientele utilizate în conformitate cu reglementările naționale. 

Alte condiții care afectează expunerea mediului 

Se presupune că există o stație municipală de tratare a apelor uzate. 

11.2.3. Controlul expunerii consumatorilor: Mașini, aparatură mecanică, articole 
electrice/electronice - borat de zinc anhidru (AC 2) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Se referă la utilizarea materialelor solide, fără prăfuire sau cu un grad redus de prăfuire. 

Se consideră că expunerea orală nu este relevantă. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Pentru fiecare caz de utilizare, se referă la utilizarea până la 3E3 g/caz 

Durata expunerii = 8 ore/caz 

Se referă la utilizarea până la 1 dată pe zi 

Alte condiții care afectează expunerea consumatorilor 

Se presupune că există contact potențial cu pielea, limitat la partea interioară a mâinii/o mână/palmele mâinilor. 

11.2.4. Controlul expunerii consumatorilor: Articole din piatră, ipsos, ciment, sticlă și 
ceramică - borat de zinc anhidru (AC 4) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Se referă la utilizarea materialelor solide, fără prăfuire sau cu un grad redus de prăfuire. 

Se consideră că expunerea orală nu este relevantă. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Pentru fiecare caz de utilizare, se referă la utilizarea până la 3E3 g/caz 

Durata expunerii = 8 ore/caz 

Se referă la utilizarea până la 1 dată pe zi 

Alte condiții care afectează expunerea consumatorilor 

Se presupune că există contact potențial cu pielea, limitat la partea interioară a mâinii/o mână/palmele mâinilor. 

11.2.5. Controlul expunerii consumatorilor: Articole din metal - borat de zinc anhidru (AC 
7) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Se referă la utilizarea materialelor solide, fără prăfuire sau cu un grad redus de prăfuire. 

Se consideră că expunerea orală nu este relevantă. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Pentru fiecare caz de utilizare, se referă la utilizarea până la 3E3 g/caz 

Durata expunerii = 8 ore/caz 

Se referă la utilizarea până la 1 dată pe zi 

Alte condiții care afectează expunerea consumatorilor 

Se presupune că există contact potențial cu pielea, limitat la partea interioară a mâinii/o mână/palmele mâinilor. 
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11.2.6. Controlul expunerii consumatorilor: Articole din hârtie - borat de zinc anhidru (AC 
8) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Se referă la utilizarea materialelor solide, fără prăfuire sau cu un grad redus de prăfuire. 

Se consideră că expunerea orală nu este relevantă. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Pentru fiecare caz de utilizare, se referă la utilizarea până la 3E3 g/caz 

Durata expunerii = 8 ore/caz 

Se referă la utilizarea până la 1 dată pe zi 

Alte condiții care afectează expunerea consumatorilor 

Se presupune că există contact potențial cu pielea, limitat la partea interioară a mâinii/o mână/palmele mâinilor. 

11.2.7. Controlul expunerii consumatorilor: Articole din lemn; Pereți și podele - borat de 
zinc anhidru (AC 11) 

[ECETOC TRA: Pereți și podele (valabil și pentru alte materiale decât lemnul)] 

Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Se consideră că expunerea orală nu este relevantă. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Pentru fiecare caz de utilizare, se referă la utilizarea până la 3E3 g/caz 

Durata expunerii = 8 ore/caz 

Se referă la utilizarea până la 1 dată pe zi 

Alte condiții care afectează expunerea consumatorilor 

Se presupune că există contact potențial cu pielea, limitat la partea interioară a mâinii/o mână/palmele mâinilor. 

11.2.8. Controlul expunerii consumatorilor: Articole din plastic; Articole mai mari din 
plastic - borat de zinc anhidru (AC 13) 

[ECETOC TRA: Articole mai mari din plastic (scaun din plastic, podele din PVC, mașină de tuns iarba, PC)] 

Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Se consideră că expunerea orală nu este relevantă. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Pentru fiecare caz de utilizare, se referă la utilizarea până la 8E3 g/caz 

Durata expunerii = 8 ore/caz 

Se referă la utilizarea până la 1 dată pe zi 

Alte condiții care afectează expunerea consumatorilor 

Se presupune că există posibil contact cu pielea, limitat la partea superioară a corpului. 

11.2.9. Controlul expunerii consumatorilor: Articole din plastic; Articole mici din plastic - 
borat de zinc anhidru (AC 13) 

[ECETOC TRA: Articole mici din plastic (pix, telefon mobil)] 

Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 
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Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Pentru fiecare caz de utilizare, se referă la utilizarea până la 75 g/caz 

Durata expunerii = 8 ore/caz 

Se referă la utilizarea până la 1 dată pe zi 

Alte condiții care afectează expunerea consumatorilor 

Se presupune că există contact potențial cu pielea, limitat la nivelul vârfurilor degetelor. 

11.2.10. Controlul expunerii consumatorilor: Mașini, aparatură mecanică, articole 
electrice/electronice - borat de zinc hidratat (AC 2) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Se referă la utilizarea materialelor solide, fără prăfuire sau cu un grad redus de prăfuire. 

Se consideră că expunerea orală nu este relevantă. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Pentru fiecare caz de utilizare, se referă la utilizarea până la 3E3 g/caz 

Durata expunerii = 8 ore/caz 

Se referă la utilizarea până la 1 dată pe zi 

Alte condiții care afectează expunerea consumatorilor 

Se presupune că există contact potențial cu pielea, limitat la partea interioară a mâinii/o mână/palmele mâinilor. 

11.2.11. Controlul expunerii consumatorilor: Articole din piatră, ipsos, ciment, sticlă și 
ceramică - borat de zinc hidratat (AC 4) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 9,999% 

Se referă la utilizarea materialelor solide, fără prăfuire sau cu un grad redus de prăfuire. 

Se consideră că expunerea orală nu este relevantă. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Pentru fiecare caz de utilizare, se referă la utilizarea până la 3E3 g/caz 

Durata expunerii = 8 ore/caz 

Se referă la utilizarea până la 1 dată pe zi 

Alte condiții care afectează expunerea consumatorilor 

Se presupune că există contact potențial cu pielea, limitat la partea interioară a mâinii/o mână/palmele mâinilor. 

11.2.12. Controlul expunerii consumatorilor: Articole din metal - borat de zinc hidratat 
(AC 7) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Se referă la utilizarea materialelor solide, fără prăfuire sau cu un grad redus de prăfuire. 

Se consideră că expunerea orală nu este relevantă. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Pentru fiecare caz de utilizare, se referă la utilizarea până la 3E3 g/caz 

Durata expunerii = 8 ore/caz 

Se referă la utilizarea până la 1 dată pe zi 

Alte condiții care afectează expunerea consumatorilor 

Se presupune că există contact potențial cu pielea, limitat la partea interioară a mâinii/o mână/palmele mâinilor. 
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11.2.13. Controlul expunerii consumatorilor: Articole din hârtie - borat de zinc hidratat 
(AC 8) 
Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Se referă la utilizarea materialelor solide, fără prăfuire sau cu un grad redus de prăfuire. 

Se consideră că expunerea orală nu este relevantă. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Pentru fiecare caz de utilizare, se referă la utilizarea până la 3E3 g/caz 

Durata expunerii = 8 ore/caz 

Se referă la utilizarea până la 1 dată pe zi 

Alte condiții care afectează expunerea consumatorilor 

Se presupune că există contact potențial cu pielea, limitat la partea interioară a mâinii/o mână/palmele mâinilor. 

11.2.14. Controlul expunerii consumatorilor: Articole din lemn; Pereți și podele - borat 
de zinc hidratat (AC 11) 

[ECETOC TRA: Pereți și podele (valabil și pentru alte materiale decât lemnul)] 

Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Se consideră că expunerea orală nu este relevantă. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Pentru fiecare caz de utilizare, se referă la utilizarea până la 3E3 g/caz 

Durata expunerii = 8 ore/caz 

Se referă la utilizarea până la 1 dată pe zi 

Alte condiții care afectează expunerea consumatorilor 

Se presupune că există contact potențial cu pielea, limitat la partea interioară a mâinii/o mână/palmele mâinilor. 

11.2.15. Controlul expunerii consumatorilor: Articole din plastic; Articole mai mari din 
plastic - borat de zinc hidratat (AC 13) 

[ECETOC TRA: Articole mai mari din plastic (scaun din plastic, podele din PVC, mașină de tuns iarba, PC)] 

Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 

Se consideră că expunerea orală nu este relevantă. 

Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Pentru fiecare caz de utilizare, se referă la utilizarea până la 8E3 g/caz 

Durata expunerii = 8 ore/caz 

Se referă la utilizarea până la 1 dată pe zi 

Alte condiții care afectează expunerea consumatorilor 

Se presupune că există posibil contact cu pielea, limitat la partea superioară a corpului. 

11.2.16. Controlul expunerii consumatorilor: Articole din plastic; Articole mici din 
plastic - borat de zinc hidratat (AC 13) 

[ECETOC TRA: Articole mici din plastic (pix, telefon mobil)] 

Caracteristicile produsului (articolului) 

Se referă la concentrații de până la 10% 
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Cantitatea utilizată (sau conținută în articole), frecvența și durata utilizării/expunerii 

Pentru fiecare caz de utilizare, se referă la utilizarea până la 75 g/caz 

Durata expunerii = 8 ore/caz 

Se referă la utilizarea până la 1 dată pe zi 

Alte condiții care afectează expunerea consumatorilor 

Se presupune că există contact potențial cu pielea, limitat la nivelul vârfurilor degetelor. 

11.3. Estimarea expunerii și referirea la sursa acesteia 

11.3.1. Eliberarea în mediu și expunerea: Utilizare larg răspândită de articole cu eliberare 
redusă (la interior/exterior) - Zinc (ERC 10a) 
Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Apă 5,5E-6 kg/zi Factor de eliberare estimat 

Aer 2,75E-5 kg/zi ERC 

Sol 1,76E-3 kg/zi ERC 

  

Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Apă dulce 2,76E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Sedimente (apă dulce) 30,26 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) 0,257 

Apă marină 4,36E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sedimente (apă marină) 4,784 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) 0,085 

Stație de tratare a apelor uzate 2,75E-6 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sol agricol 0,282 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Inhalare 
(efecte sistemice) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Cale 
orală 

9,28E-5 mg/kg gc/zi (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – căi 
combinate 

 < 0,01 

11.3.2. Eliberarea în mediu și expunerea: Utilizare larg răspândită de articole cu eliberare 
redusă (la interior/exterior) - Bor (ERC 10a) 
Calea de eliberare Viteza de eliberare Metoda de estimare a eliberării 

Apă 5,5E-6 kg/zi Factor de eliberare estimat 

Aer 2,75E-5 kg/zi ERC 

Sol 1,76E-3 kg/zi ERC 

  

Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

Apă dulce 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Apă marină 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Stație de tratare a apelor uzate 2,75E-6 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sol agricol 3,22E-3 mg/kg (greutate uscată) (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Inhalare 
(efecte sistemice) 

4,14E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – Cale 
orală 

1,2E-4 mg/kg gc/zi (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Contaminarea omului din mediu – căi  < 0,01 
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Ținta de protecție Estimarea expunerii RCR 

combinate 

11.3.3. Expunerea consumatorilor: Mașini, aparatură mecanică, articole 
electrice/electronice - borat de zinc anhidru (AC 2) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 7,147 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) 0,282 

Orală, sistemică, pe termen lung 0 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,282 

11.3.4. Expunerea consumatorilor: Articole din piatră, ipsos, ciment, sticlă și ceramică - 
borat de zinc anhidru (AC 4) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 7,147 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) 0,282 

Orală, sistemică, pe termen lung 0 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,282 

11.3.5. Expunerea consumatorilor: Articole din metal - borat de zinc anhidru (AC 7) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 7,147 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) 0,282 

Orală, sistemică, pe termen lung 0 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,282 

11.3.6. Expunerea consumatorilor: Articole din hârtie - borat de zinc anhidru (AC 8) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 7,147 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) 0,282 

Orală, sistemică, pe termen lung 0 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,282 

11.3.7. Expunerea consumatorilor: Articole din lemn; Pereți și podele - borat de zinc 
anhidru (AC 11) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,715 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) 0,028 

Orală, sistemică, pe termen lung 0 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,028 
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11.3.8. Expunerea consumatorilor: Articole din plastic; Articole mai mari din plastic - borat 
de zinc anhidru (AC 13) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 14,58 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) 0,575 

Orală, sistemică, pe termen lung 0 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,575 

11.3.9. Expunerea consumatorilor: Articole din plastic; Articole mici din plastic - borat de 
zinc anhidru (AC 13) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,059 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Orală, sistemică, pe termen lung 0,167 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) 0,329 

Combinată, sistemică, termen lung  0,331 

11.3.10. Expunerea consumatorilor: Mașini, aparatură mecanică, articole 
electrice/electronice - borat de zinc hidratat (AC 2) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 7,147 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) 0,052 

Orală, sistemică, pe termen lung 0 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,052 

11.3.11. Expunerea consumatorilor: Articole din piatră, ipsos, ciment, sticlă și ceramică - 
borat de zinc hidratat (AC 4) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 7,146 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) 0,052 

Orală, sistemică, pe termen lung 0 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,052 

11.3.12. Expunerea consumatorilor: Articole din metal - borat de zinc hidratat (AC 7) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 7,147 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) 0,052 

Orală, sistemică, pe termen lung 0 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,052 
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11.3.13. Expunerea consumatorilor: Articole din hârtie - borat de zinc hidratat (AC 8) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 7,147 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) 0,052 

Orală, sistemică, pe termen lung 0 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,052 

11.3.14. Expunerea consumatorilor: Articole din lemn; Pereți și podele - borat de zinc 
hidratat (AC 11) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,715 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Orală, sistemică, pe termen lung 0 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  < 0,01 

11.3.15. Expunerea consumatorilor: Articole din plastic; Articole mai mari din plastic - 
borat de zinc hidratat (AC 13) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 14,58 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) 0,106 

Orală, sistemică, pe termen lung 0 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Combinată, sistemică, termen lung  0,106 

11.3.16. Expunerea consumatorilor: Articole din plastic; Articole mici din plastic - borat de 
zinc hidratat (AC 13) 
Calea de expunere și tipuri de efecte Estimarea expunerii RCR 

Inhalare, sistemică, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalare, locală, termen lung 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermică, sistemică, termen lung 0,059 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Orală, sistemică, pe termen lung 0,167 mg/kg gc/zi (TRA Consumers 3.1) 0,242 

Combinată, sistemică, termen lung  0,242 

11.4. Îndrumări pentru utilizatorul din aval, pentru a evalua dacă acesta 
lucrează în limitele stabilite de SE 
Îndrumări:  
Acest scenariu de expunere pentru utilizatorii consumatori se adresează celor care efectuează formularea, astfel 
încât să utilizeze informațiile furnizate în acest document în vederea creării de produse de consum. Condițiile de 
utilizare ar putea să fie întrucâtva diferite față de cele descrise în scenariul de expunere. În cazul în care există 
diferențe între descrierea condițiilor de utilizare din scenariul de expunere și modul de utilizare a produselor dvs. 
de către clienți, acest lucru nu înseamnă că utilizarea respectivă nu este inclusă. Cu toate acestea, riscurile trebuie 
să fie controlate în mod corespunzător. Modalitatea prin care stabiliți dacă condițiile dvs. de utilizare sunt 
echivalente sau inferioare se numește „scalare”. Instrucțiunile privind scalarea sunt oferite mai jos.  

Sănătatea umană: Expunerea consumatorilor este estimată folosind TRA Consumers 3.1, conform implementării 
în CHESAR v3.7. Astfel, s-a făcut distincția între boratul de zinc anhidru și boratul de zinc hidratat. 
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Mediu: Emisiile în mediu sunt estimate folosind EUSES v.2.1.2, conform implementării în CHESAR v3.7. Pentru 
crearea modelelor de mediu, se presupune, în cel mai rău caz, că boratul de zinc se dizolvă complet în apă, în ioni 
de Zn și B, care cresc toxicitatea. Deși boratul de zinc anhidru conține 35,19% Zn și 17,45% B (în cazul formelor 
hidratate, aceste concentrații vor fi mai scăzute), emisiile în mediu sunt estimate considerându-se că Zn și B sunt 
în cantități egale. Prin urmare, informațiile specifice sunt utilizate pentru estimarea eliberărilor în compartimentul 
de apă. Eliberarea în aer și în sol este estimată pe baza factorilor de eliberare impliciți pentru ERC 10a. 
 
Instrument de scalare:  
Pentru scalare, vă rugăm să utilizați instrumentele de modelare disponibile public, indicate mai sus. 
 
Instrucțiuni pentru scalare:  
Scalarea poate fi efectuată pentru a verifica dacă condițiile aplicabile consumatorilor sunt „echivalente” cu 
condițiile definite în scenariul de expunere. În cazul în care condițiile de utilizare diferă ușor față de cele indicate 
în scenariul de expunere respectiv, ați putea demonstra că, în condițiile dvs. de utilizare, nivelurile de expunere 
sunt echivalente sau inferioare celor din condițiile descrise. Ați putea demonstra acest lucru prin compensarea 
unei variații din cadrul unei anumite condiții cu o variație din cadrul altor condiții.  
 
Parametri care pot fi scalați:  
În cele ce urmează, principalele valori care ar putea varia într-o situație efectivă de utilizare sunt oferite în vederea 
utilizării lor în scalare.  

- Consumatori:  
Procentul de substanță din amestec/articol, Cantitatea de produs utilizată la fiecare aplicare, Durata de 
expunere în fiecare caz, Frecvența de utilizare pe parcursul unei zile.  
 

- Mediu:  
Factori de eliberare.  

 
Mai multe informații cu privire la scalare sunt oferite în Guidance for downstream users v2.1 (octombrie 2014) al 
ECHA, precum și în Practical Guide 13 al ECHA (iunie 2012).  
 
Limitele scalării:  
Rapoartele de caracterizare a riscurilor (RCR) care nu trebuie depășite sunt descrise în Secțiunea 11.3. 
 


