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0. Kvalitatívne hodnotenie – Dodatočné podmienky 
a opatrenia na základe klasifikácie ľudského zdravia 
 

Látka bezvodý boritan zinočnatý je klasifikovaná ako dráždivá pre oči 2 (H319), preto je potrebné realizovať 
konkrétne podmienky používania (PP a RMM) a v prípade očakávanej expozície by sa mali použiť osobné 
ochranné prostriedky. Nasledujúce opatrenia sú navrhnuté na zabezpečenie, že riziko pripísané k tejto klasifikácii 
je adekvátne kontrolované. 

Všeobecné PP a RMM 
 

- Zabezpečte minimalizáciu manuálnych fáz/pracovných úloh. 
- Predpokladá pracovné postupy minimalizujúce špliechanie a rozliatie. 
- Zabezpečte, aby nedošlo ku kontaktu s kontaminovanými nástrojmi a predmetmi. 
- Predpokladá sa pravidelné čistenie zariadení v pracovnom priestore. 
- Zabezpečte zavedenie manažmentu/dohľadu nad kontrolou, či sa zavedené RMM správne používajú a PP 

dodržiavajú. 
- Zabezpečte zaškolenie pracovníkov ohľadom osvedčených postupov. 
- Predpokladá sa dobrý štandard osobnej hygieny. 

 
Osobné ochranné prostriedky 
 

- Noste chemické ochranné okuliare. Vhodné materiály na zabezpečenie doby prieniku > 8 hodín: butylová 
guma hrúbky 0,5 mm alebo 0,35 mm, neoprén hrúbky 0,5 mm a nitrilová guma hrúbky 0,35 mm. 

 
Ďalšie opatrenia sú uvedené v bezpečnostných upozorneniach 
 

- Po manipulácii starostlivo umyte. 
- Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
- PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky 

a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. 
- Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. 
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1. ES 1: Formulovanie alebo prebaľovanie; Rôzne produkty 
(PC 1, PC 9a, PC 12, PC 24, PC 32) 

1.1. Deskriptory použitia 
Názov expozičného scenára: Formulovanie boritanu zinočnatého do zmesí alebo materiálov 
Kategória produktov: Lepidlá, utesňovacie hmoty (PC 1), Nátery a farby, riedidlá, odstraňovače náterov (PC 9a), 
Hnojivá (PC 12), Lubrikanty, mazivá a vypúšťané produkty (PC 24), Polymérové prípravky a zlúčeniny (PC 32) 

Životné prostredie  

1: Formulovanie do zmesi - Zinok ERC 2 

2: Formulovanie do zmesi - Bór ERC 2 

3: Úprava do pevnej matrice - Zinok ERC 3 

4: Úprava do pevnej matrice - Bór ERC 3 

Pracovník  

5: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície 
alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - prášok - bezvodý boritan 
zinočnatý 

PROC 1 

6: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície 
alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - bezvodý 
boritan zinočnatý 

PROC 1 

7: Dehydratačný proces na získanie bezvodého boritanu zinočnatého PROC 2 

8: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom procese s príležitostnou 
kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - prášok 
- bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 2 

9: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom procese s príležitostnou 
kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - 
kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 2 

10: Výroba alebo formulovanie v chemickom priemysle v uzavretom procese spracovania 
v šaržiach s príležitostne kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými 
podmienkami kontroly - prášok - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 3 

11: Výroba alebo formulovanie v chemickom priemysle v uzavretom procese spracovania 
v šaržiach s príležitostne kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými 
podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 3 

12: Chemická výroba, kde je možnosť expozície - prášok - bezvodý boritan zinočnatý PROC 4 

13: Chemická výroba, kde je možnosť expozície - kvapalná formulácia - bezvodý boritan 
zinočnatý 

PROC 4 

14: Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procesoch spracovania v šaržiach - prášok - 
bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 5 

15: Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procesoch spracovania v šaržiach - kvapalná 
formulácia - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 5 

16: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v neurčených zariadeniach - prášok 
- bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 8a 

17: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v neurčených zariadeniach - 
granuly/pelety - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 8a 

18: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v neurčených zariadeniach - 
kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 8a 

19: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených zariadeniach - prášok - 
bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 8b 

20: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených zariadeniach - 
granuly/pelety - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 8b 

21: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených zariadeniach - kvapalná PROC 8b 
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formulácia - bezvodý boritan zinočnatý 

22: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia) - 
prášok - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 9 

23: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia) - 
granuly/pelety - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 9 

24: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia) - 
kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 9 

25: Použitie nadúvadiel pri výrobe napenených látok - bezvodý boritan zinočnatý PROC 12 

26: Tabletovanie, lisovanie, vytláčanie, tvorba peliet, granulácia - bezvodý boritan 
zinočnatý 

PROC 14 

27: Použitie vo forme laboratórneho činidla - prášok - bezvodý boritan zinočnatý PROC 15 

28: Použitie vo forme laboratórneho činidla - kvapalná formulácia - bezvodý boritan 
zinočnatý 

PROC 15 

29: Manuálna údržba (čistenie a oprava) strojov - prášok - bezvodý boritan zinočnatý PROC 28 

30: Manuálna údržba (čistenie a oprava) strojov - kvapalná formulácia - bezvodý boritan 
zinočnatý 

PROC 28 

31: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti 
expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - prášok - hydrát boritanu 
zinočnatého 

PROC 1 

32: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti 
expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - 
hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 1 

33: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom procese s príležitostnou 
kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - prášok 
- hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 2 

34: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom procese s príležitostnou 
kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - 
kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 2 

35: Výroba alebo formulovanie v chemickom priemysle v uzavretom procese spracovania 
v šaržiach s príležitostne kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými 
podmienkami kontroly - prášok - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 3 

36: Výroba alebo formulovanie v chemickom priemysle v uzavretom procese spracovania 
v šaržiach s príležitostne kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými 
podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 3 

37: Chemická výroba, kde je možnosť expozície - prášok - hydrát boritanu zinočnatého PROC 4 

38: Chemická výroba, kde je možnosť expozície - kvapalná formulácia - hydrát boritanu 
zinočnatého 

PROC 4 

39: Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procesoch spracovania v šaržiach - prášok - 
hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 5 

40: Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procesoch spracovania v šaržiach - kvapalná 
formulácia - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 5 

41: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v neurčených zariadeniach - prášok 
- hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 8a 

42: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v neurčených zariadeniach - 
granuly/pelety - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 8a 

43: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v neurčených zariadeniach - 
kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 8a 

44: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených zariadeniach - prášok - 
hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 8b 

45: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených zariadeniach - 
granuly/pelety - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 8b 
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46: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených zariadeniach - kvapalná 
formulácia - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 8b 

47: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia) - 
prášok - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 9 

48: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia) - 
granuly/pelety - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 9 

49: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia) - 
kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 9 

50: Použitie nadúvadiel pri výrobe napenených látok - hydrát boritanu zinočnatého PROC 12 

51: Tabletovanie, lisovanie, vytláčanie, tvorba peliet, granulácia - hydrát boritanu 
zinočnatého 

PROC 14 

52: Použitie vo forme laboratórneho činidla - prášok - hydrát boritanu zinočnatého PROC 15 

53: Použitie vo forme laboratórneho činidla - kvapalná formulácia - hydrát boritanu 
zinočnatého 

PROC 15 

54: Manuálna údržba (čistenie a oprava) strojov - prášok - hydrát boritanu zinočnatého PROC 28 

55: Manuálna údržba (čistenie a oprava) strojov - kvapalná formulácia - hydrát boritanu 
zinočnatého 

PROC 28 

1.2. Podmienky použitia ovplyvňujúce expozíciu 

1.2.1. Kontrola environmentálnej expozície: Formulovanie do zmesi - Zinok (ERC 2) 
Použité množstvá, frekvencia a trvanie používania (alebo počas životnosti) 

Denné množstvo na podnik ≤ 0,6 tony/deň 

Ročné množstvo na podnik ≤ 135 ton/rok 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Elektrostatické odlučovače alebo mokré elektrostatické odlučovače alebo cyklóny alebo tkaninový/vrecový filter 
alebo keramický/kovový sieťový filter 

Chemické zrážanie alebo sedimentácia alebo filtrácia alebo elektrolýza alebo reverzná osmóza alebo iónová 
výmena 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa biologickej čističky odpadových vôd 

Predpokladá sa mestská čistička odpadových vôd. 

Predpokladaný prietok domácej čističky odpadových vôd ≥ 2E3 m3/deň 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa externého spracovania odpadu (vrátane odpadu z výrobkov) 

Odpadový produkt alebo použité nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 

1.2.2. Kontrola environmentálnej expozície: Formulovanie do zmesi - Bór (ERC 2) 
Použité množstvá, frekvencia a trvanie používania (alebo počas životnosti) 

Denné množstvo na podnik ≤ 0,6 tony/deň 

Ročné množstvo na podnik ≤ 135 ton/rok 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Elektrostatické odlučovače alebo mokré elektrostatické odlučovače alebo cyklóny alebo tkaninový/vrecový filter 
alebo keramický/kovový sieťový filter 

Chemické zrážanie alebo sedimentácia alebo filtrácia alebo elektrolýza alebo reverzná osmóza alebo iónová 
výmena 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa biologickej čističky odpadových vôd 

Predpokladá sa mestská čistička odpadových vôd. 

Predpokladaný prietok domácej čističky odpadových vôd ≥ 2E3 m3/deň  

Podmienky a opatrenia týkajúce sa externého spracovania odpadu (vrátane odpadu z výrobkov) 
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Odpadový produkt alebo použité nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 

1.2.3. Kontrola environmentálnej expozície: Úprava do pevnej matrice - Zinok (ERC 3) 
Použité množstvá, frekvencia a trvanie používania (alebo počas životnosti) 

Denné množstvo na podnik ≤ 0,6 tony/deň 

Ročné množstvo na podnik ≤ 135 ton/rok 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá, že vzdušná emisia je znížená jedným alebo viacerými nasledujúcimi RMM: elektrostatické 
precipitátory, mokré elektrostatické precipitátory, cyklóny, tkaninový/vrecový filter alebo keramický/kovový 
pletivový filter. 

Predpokladá čistenie odpadových vôd v závode s chemickou precipitáciou, sedimentáciou, filtráciou, 
elektrolýzou, reverznou osmózou alebo výmenou iónov. 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa biologickej čističky odpadových vôd 

Zabezpečte čistenie odpadových vôd v zariadení. 

Predpokladaný prietok domácej čističky odpadových vôd ≥ 2E3 m3/deň 

Žiadna aplikácia kalu z odpadových vôd do pôdy 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa externého spracovania odpadu (vrátane odpadu z výrobkov) 

Odpadový produkt alebo použité nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 

1.2.4. Kontrola environmentálnej expozície: Úprava do pevnej matrice - Bór (ERC 3) 
Použité množstvá, frekvencia a trvanie používania (alebo počas životnosti) 

Denné množstvo na podnik ≤ 0,6 tony/deň 

Ročné množstvo na podnik ≤ 135 ton/rok 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá, že vzdušná emisia je znížená jedným alebo viacerými nasledujúcimi RMM: elektrostatické 
precipitátory, mokré elektrostatické precipitátory, cyklóny, tkaninový/vrecový filter alebo keramický/kovový 
pletivový filter. 

Predpokladá čistenie odpadových vôd v závode s chemickou precipitáciou, sedimentáciou, filtráciou, 
elektrolýzou, reverznou osmózou alebo výmenou iónov. 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa biologickej čističky odpadových vôd 

Zabezpečte čistenie odpadových vôd v zariadení. 

Predpokladaný prietok domácej čističky odpadových vôd ≥ 2E3 m3/deň 

Žiadna aplikácia kalu z odpadových vôd do pôdy 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa externého spracovania odpadu (vrátane odpadu z výrobkov) 

Odpadový produkt alebo použité nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 

1.2.5. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom 
procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami 
kontroly - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 1) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
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personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 150 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

1.2.6. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom 
procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami 
kontroly - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 1) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

1.2.7. Kontrola expozície pracovníkov: Dehydratačný proces na získanie bezvodého 
boritanu zinočnatého (PROC 2) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 
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Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 425 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

1.2.8. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom 
nepretržitom procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s 
rovnocennými podmienkami kontroly - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 2) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Použitie v uzavretých systémoch; Prenos je uzavretý s prijímajúcou nádobou ukotvenou alebo tesne pripojenou 
k zdrojovej nádobe.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 150 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva zaobchádzanie bez použitia stlačeného vzduchu. 

1.2.9. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom 
nepretržitom procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s 
rovnocennými podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý 
(PROC 2) 
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Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Použitie v uzavretých systémoch; Prenos je uzavretý s prijímajúcou nádobou ukotvenou alebo tesne pripojenou 
k zdrojovej nádobe.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom > 3 m2 

1.2.10. Kontrola expozície pracovníkov: Výroba alebo formulovanie v chemickom 
priemysle v uzavretom procese spracovania v šaržiach s príležitostne kontrolovanou 
expozíciou alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - prášok - bezvodý boritan 
zinočnatý (PROC 3) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Použitie v uzavretých systémoch; Prenos je uzavretý s prijímajúcou nádobou ukotvenou alebo tesne pripojenou 
k zdrojovej nádobe.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
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zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 150 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva zaobchádzanie bez použitia stlačeného vzduchu. 

1.2.11. Kontrola expozície pracovníkov: Výroba alebo formulovanie v chemickom 
priemysle v uzavretom procese spracovania v šaržiach s príležitostne kontrolovanou 
expozíciou alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - 
bezvodý boritan zinočnatý (PROC 3) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Použitie v uzavretých systémoch; Prenos je uzavretý s prijímajúcou nádobou ukotvenou alebo tesne pripojenou 
k zdrojovej nádobe.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom > 3 m2 

1.2.12. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba, kde je možnosť expozície - 
prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 4) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 
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Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva množstvá < 1000 kg 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 150 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva zaobchádzanie bez použitia stlačeného vzduchu. 

1.2.13. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba, kde je možnosť expozície - 
kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 4) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
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údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom > 3 m2 

1.2.14. Kontrola expozície pracovníkov: Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procesoch 
spracovania v šaržiach - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 5) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva množstvá < 1000 kg 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 150 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva zaobchádzanie bez použitia stlačeného vzduchu. 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. uzavreté 
preosievanie veľkých vriec len s malým otvorom). 

1.2.15. Kontrola expozície pracovníkov: Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procesoch 
spracovania v šaržiach - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 5) 
Charakteristika produktu (výrobku) 
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Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom > 3 m2 

1.2.16. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8a) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos práškov < 100 kg/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
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na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. 
vysypanie prášku do veľkého vreca cez malý otvor). 

1.2.17. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - granuly/pelety - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8a) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Stredná prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme vzniká oblak prachu, ktorý sa 
vďaka gravitácii rýchle usadí. Napríklad piesok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva použitie granúl, vločiek alebo peliet. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. 
vysypanie prášku do veľkého vreca cez malý otvor). 
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1.2.18. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8a) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva plnenie s ponorom. 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. prenos 
kvapaliny cez malý plniaci otvor, ako napríklad pri doplňovaní paliva do vozidiel). 

1.2.19. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v 
určených zariadeniach - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8b) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos práškov < 1000 kg/min 
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Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 

1.2.20. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v 
určených zariadeniach - granuly/pelety - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8b) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Stredná prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme vzniká oblak prachu, ktorý sa 
vďaka gravitácii rýchle usadí. Napríklad piesok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva použitie granúl, vločiek alebo peliet. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 

1.2.21. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v 
určených zariadeniach - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8b) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva plnenie s ponorom. 

1.2.22. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená 
plniaca linka vrátane váženia) - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 9) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos práškov < 100 kg/min 



 

Boritan zinočnatý  

Vytvoril Chesar 3.7 ES pre komunikáciu 20

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. 
vysypanie prášku do veľkého vreca cez malý otvor). 

1.2.23. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená 
plniaca linka vrátane váženia) - granuly/pelety - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 9) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Stredná prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme vzniká oblak prachu, ktorý sa 
vďaka gravitácii rýchle usadí. Napríklad piesok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva použitie granúl, vločiek alebo peliet. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos práškov < 1000 kg/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. 
vysypanie prášku do veľkého vreca cez malý otvor). 

1.2.24. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená 
plniaca linka vrátane váženia) - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 9) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 1000 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. prenos 
kvapaliny cez malý plniaci otvor, ako napríklad pri doplňovaní paliva do vozidiel). 
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1.2.25. Kontrola expozície pracovníkov: Použitie nadúvadiel pri výrobe napenených látok 
- bezvodý boritan zinočnatý (PROC 12) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom > 3 m2 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

1.2.26. Kontrola expozície pracovníkov: Tabletovanie, lisovanie, vytláčanie, tvorba peliet, 
granulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 14) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva stláčanie práškov < 1000 kg/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 300 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. uzavreté 
preosievanie veľkých vriec len s malým otvorom). 

1.2.27. Kontrola expozície pracovníkov: Použitie vo forme laboratórneho činidla - prášok 
- bezvodý boritan zinočnatý (PROC 15) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

1.2.28. Kontrola expozície pracovníkov: Použitie vo forme laboratórneho činidla - 
kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 15) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 
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Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

1.2.29. Kontrola expozície pracovníkov: Manuálna údržba (čistenie a oprava) strojov - 
prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 28) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Predpokladá opatrné zaobchádzanie 

Pokrýva zaobchádzanie s predmetmi s viditeľným zvyškovým prachom (napr. predmet pokrytý prachom 
z okolitých prašných činností). 
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1.2.30. Kontrola expozície pracovníkov: Manuálna údržba (čistenie a oprava) strojov - 
kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 28) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

1.2.31. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom 
procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami 
kontroly - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 1) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 150 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 
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1.2.32. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom 
procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami 
kontroly - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 1) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

1.2.33. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom 
nepretržitom procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s 
rovnocennými podmienkami kontroly - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 2) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 150 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 
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1.2.34. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom 
nepretržitom procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s 
rovnocennými podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého 
(PROC 2) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Použitie v uzavretých systémoch; Prenos je uzavretý s prijímajúcou nádobou ukotvenou alebo tesne pripojenou 
k zdrojovej nádobe.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom > 3 m2 

1.2.35. Kontrola expozície pracovníkov: Výroba alebo formulovanie v chemickom 
priemysle v uzavretom procese spracovania v šaržiach s príležitostne kontrolovanou 
expozíciou alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - prášok - hydrát boritanu 
zinočnatého (PROC 3) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 150 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

1.2.36. Kontrola expozície pracovníkov: Výroba alebo formulovanie v chemickom 
priemysle v uzavretom procese spracovania v šaržiach s príležitostne kontrolovanou 
expozíciou alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - 
hydrát boritanu zinočnatého (PROC 3) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Použitie v uzavretých systémoch; Prenos je uzavretý s prijímajúcou nádobou ukotvenou alebo tesne pripojenou 
k zdrojovej nádobe.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom > 3 m2 

1.2.37. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba, kde je možnosť expozície - 
prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 4) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva množstvá < 100 kg 
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Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 150 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva zaobchádzanie bez použitia stlačeného vzduchu. 

1.2.38. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba, kde je možnosť expozície - 
kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 4) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom > 3 m2 
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1.2.39. Kontrola expozície pracovníkov: Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procesoch 
spracovania v šaržiach - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 5) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva množstvá < 100 kg 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 150 °C 

Pokrýva objem miestnosti > 1000 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva zaobchádzanie bez použitia stlačeného vzduchu. 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. uzavreté 
preosievanie veľkých vriec len s malým otvorom). 

1.2.40. Kontrola expozície pracovníkov: Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procesoch 
spracovania v šaržiach - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 5) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 
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Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom > 3 m2 

1.2.41. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8a) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos práškov < 100 kg/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 
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Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. 
vysypanie prášku do veľkého vreca cez malý otvor). 

1.2.42. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - granuly/pelety - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8a) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Pevná látka; Stredná prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme vzniká oblak prachu, ktorý sa 
vďaka gravitácii rýchle usadí. Napríklad piesok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva použitie granúl, vločiek alebo peliet. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos práškov < 100 kg/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. 
vysypanie prášku do veľkého vreca cez malý otvor). 

1.2.43. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8a) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 
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Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva plnenie s ponorom. 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. prenos 
kvapaliny cez malý plniaci otvor, ako napríklad pri doplňovaní paliva do vozidiel). 

1.2.44. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v 
určených zariadeniach - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8b) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos práškov < 1000 kg/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 

1.2.45. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v 
určených zariadeniach - granuly/pelety - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8b) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Pevná látka; Stredná prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme vzniká oblak prachu, ktorý sa 
vďaka gravitácii rýchle usadí. Napríklad piesok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva použitie granúl, vločiek alebo peliet. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 
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1.2.46. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v 
určených zariadeniach - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8b) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva plnenie s ponorom. 

1.2.47. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená 
plniaca linka vrátane váženia) - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 9) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos práškov < 100 kg/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. 
vysypanie prášku do veľkého vreca cez malý otvor). 

1.2.48. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená 
plniaca linka vrátane váženia) - granuly/pelety - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 9) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Pevná látka; Stredná prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme vzniká oblak prachu, ktorý sa 
vďaka gravitácii rýchle usadí. Napríklad piesok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva použitie granúl, vločiek alebo peliet. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos práškov < 100 kg/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. 
vysypanie prášku do veľkého vreca cez malý otvor). 
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1.2.49. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená 
plniaca linka vrátane váženia) - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého 
(PROC 9) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 1000 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. prenos 
kvapaliny cez malý plniaci otvor, ako napríklad pri doplňovaní paliva do vozidiel). 

1.2.50. Kontrola expozície pracovníkov: Použitie nadúvadiel pri výrobe napenených látok 
- hydrát boritanu zinočnatého (PROC 12) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom > 3 m2 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

1.2.51. Kontrola expozície pracovníkov: Tabletovanie, lisovanie, vytláčanie, tvorba peliet, 
granulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 14) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva stláčanie práškov < 100 kg/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 300 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. uzavreté 
preosievanie veľkých vriec len s malým otvorom). 
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1.2.52. Kontrola expozície pracovníkov: Použitie vo forme laboratórneho činidla - prášok 
- hydrát boritanu zinočnatého (PROC 15) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

1.2.53. Kontrola expozície pracovníkov: Použitie vo forme laboratórneho činidla - 
kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 15) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 
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1.2.54. Kontrola expozície pracovníkov: Manuálna údržba (čistenie a oprava) strojov - 
prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 28) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Predpokladá opatrné zaobchádzanie 

Pokrýva zaobchádzanie s predmetmi s viditeľným zvyškovým prachom (napr. predmet pokrytý prachom 
z okolitých prašných činností). 

1.2.55. Kontrola expozície pracovníkov: Manuálna údržba (čistenie a oprava) strojov - 
kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 28) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 100 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

1.3. Odhad expozície a odkaz na príslušný zdroj 

1.3.1. Uvoľňovanie do životného prostredia a environmentálna expozícia: Formulovanie 
do zmesi - Zinok (ERC 2) 
Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Voda 0,015 kg/deň Faktor odhadovaného uvoľnenia 

Vzduch 3 kg/deň Faktor odhadovaného uvoľnenia 

Pôda 0,06 kg/deň ERC 

  

Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

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

Sediment (sladká voda) 61,32 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) 0,521 

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

Sediment (morská voda) 7,89 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) 0,14 

Čistička odpadových vôd 7,49E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,075 

Poľnohospodárska pôda 0,296 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – inhalačne 
(systémové účinky) 

5,14E-4 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – orálne 0,029 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (EUSES 2.1.2) 0,035 

Človek cez prostredie – kombinované cesty  0,035 

1.3.2. Uvoľňovanie do životného prostredia a environmentálna expozícia: Formulovanie 
do zmesi - Bór (ERC 2) 
Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Voda 0,015 kg/deň Faktor odhadovaného uvoľnenia 

Vzduch 3 kg/deň Faktor odhadovaného uvoľnenia 

Pôda 0,06 kg/deň ERC 

  

Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

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

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

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

Poľnohospodárska pôda 6,34E-3 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – inhalačne 
(systémové účinky) 

5,14E-4 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – orálne 0,077 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (EUSES 2.1.2) 0,454 

Človek cez prostredie – kombinované cesty  0,454 
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1.3.3. Uvoľňovanie do životného prostredia a environmentálna expozícia: Úprava do 
pevnej matrice - Zinok (ERC 3) 
Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Voda 0,03 kg/deň SPERC 

Vzduch 0,03 kg/deň SPERC 

Pôda 0,6 kg/deň SPERC 

  

Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

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

Sediment (sladká voda) 92,39 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) 0,784 

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

Sediment (morská voda) 10,99 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) 0,195 

Čistička odpadových vôd 0,015 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,15 

Poľnohospodárska pôda 0,282 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – inhalačne 
(systémové účinky) 

5,3E-6 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – orálne 3,84E-4 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – kombinované cesty  < 0,01 

1.3.4. Uvoľňovanie do životného prostredia a environmentálna expozícia: Úprava do 
pevnej matrice - Bór (ERC 3) 
Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Voda 0,03 kg/deň SPERC 

Vzduch 0,03 kg/deň SPERC 

Pôda 0,6 kg/deň SPERC 

  

Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

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

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

Čistička odpadových vôd 0,015 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Poľnohospodárska pôda 3,25E-3 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – inhalačne 
(systémové účinky) 

5,14E-6 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – orálne 9,19E-4 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – kombinované cesty  < 0,01 

1.3.5. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez 
pravdepodobnosti expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - prášok - 
bezvodý boritan zinočnatý (PROC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,014 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,034 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 
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1.3.6. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez 
pravdepodobnosti expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - kvapalná 
formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,014 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,034 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

1.3.7. Expozícia pracovníkov: Dehydratačný proces na získanie bezvodého boritanu 
zinočnatého (PROC 2) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,04 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,145 

Dermálna, systémová, dlhodobá 1,37 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) 0,039 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,079 

1.3.8. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom 
procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými 
podmienkami kontroly - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 2) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,822 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,023 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,197 

1.3.9. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom 
procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými 
podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 2) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 4,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 4,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,822 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,023 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,025 

1.3.10. Expozícia pracovníkov: Výroba alebo formulovanie v chemickom priemysle v 
uzavretom procese spracovania v šaržiach s príležitostne kontrolovanou expozíciou alebo 
procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 
3) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,414 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,012 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,185 
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1.3.11. Expozícia pracovníkov: Výroba alebo formulovanie v chemickom priemysle v 
uzavretom procese spracovania v šaržiach s príležitostne kontrolovanou expozíciou alebo 
procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - bezvodý boritan 
zinočnatý (PROC 3) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 4,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 4,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,414 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,012 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,013 

1.3.12. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba, kde je možnosť expozície - prášok - 
bezvodý boritan zinočnatý (PROC 4) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermálna, systémová, dlhodobá 4,116 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,116 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,233 

1.3.13. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba, kde je možnosť expozície - kvapalná 
formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 4) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,044 mg/m³ (ART) 0,018 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,044 mg/m³ (ART) 0,064 

Dermálna, systémová, dlhodobá 4,116 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,116 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,134 

1.3.14. Expozícia pracovníkov: Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procesoch spracovania 
v šaržiach - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 5) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,232 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,405 

1.3.15. Expozícia pracovníkov: Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procesoch spracovania 
v šaržiach - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 5) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,232 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,409 

1.3.16. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
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v neurčených zariadeniach - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8a) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermálna, systémová, dlhodobá 13,71 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,386 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,56 

1.3.17. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - granuly/pelety - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8a) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,232 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,405 

1.3.18. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8a) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermálna, systémová, dlhodobá 13,71 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,386 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,564 

1.3.19. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených 
zariadeniach - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8b) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,48 mg/m³ (ART) 0,194 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,48 mg/m³ (ART) 0,696 

Dermálna, systémová, dlhodobá 13,71 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,386 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,58 

1.3.20. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených 
zariadeniach - granuly/pelety - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8b) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,232 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,349 

1.3.21. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených 
zariadeniach - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8b) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,15 mg/m³ (ART) 0,06 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,15 mg/m³ (ART) 0,217 

Dermálna, systémová, dlhodobá 13,71 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,386 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,447 

1.3.22. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca 
linka vrátane váženia) - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 9) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermálna, systémová, dlhodobá 6,86 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) 0,193 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,367 

1.3.23. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca 
linka vrátane váženia) - granuly/pelety - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 9) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermálna, systémová, dlhodobá 4,116 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,116 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,233 

1.3.24. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca 
linka vrátane váženia) - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 9) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,4 mg/m³ (ART) 0,161 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,4 mg/m³ (ART) 0,58 

Dermálna, systémová, dlhodobá 6,86 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) 0,193 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,355 

1.3.25. Expozícia pracovníkov: Použitie nadúvadiel pri výrobe napenených látok - bezvodý 
boritan zinočnatý (PROC 12) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,34 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (ECETOC TRA 
Workers) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,187 

1.3.26. Expozícia pracovníkov: Tabletovanie, lisovanie, vytláčanie, tvorba peliet, 
granulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 14) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermálna, systémová, dlhodobá 2,058 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,058 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,175 

1.3.27. Expozícia pracovníkov: Použitie vo forme laboratórneho činidla - prášok - bezvodý 
boritan zinočnatý (PROC 15) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,202 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,725 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,34 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,211 

1.3.28. Expozícia pracovníkov: Použitie vo forme laboratórneho činidla - kvapalná 
formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 15) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,202 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,725 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,34 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,211 

1.3.29. Expozícia pracovníkov: Manuálna údržba (čistenie a oprava) strojov - prášok - 
bezvodý boritan zinočnatý (PROC 28) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,24 mg/m³ (ART) 0,097 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,24 mg/m³ (ART) 0,348 

Dermálna, systémová, dlhodobá 13,71 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (ECETOC TRA 
Workers) 

0,386 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,483 

1.3.30. Expozícia pracovníkov: Manuálna údržba (čistenie a oprava) strojov - kvapalná 
formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 28) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,04 mg/m³ (ART) 0,016 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,04 mg/m³ (ART) 0,058 

Dermálna, systémová, dlhodobá 13,71 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (ECETOC TRA 
Workers) 

0,386 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,402 

1.3.31. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez 
pravdepodobnosti expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - prášok - 
hydrát boritanu zinočnatého (PROC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,012 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,034 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

1.3.32. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez 
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pravdepodobnosti expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - kvapalná 
formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,01 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,012 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,034 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

1.3.33. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom 
procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými 
podmienkami kontroly - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 2) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,015 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,123 

Dermálna, systémová, dlhodobá 1,37 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,018 

1.3.34. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom 
procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými 
podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 2) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,044 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,044 mg/m³ (ART) 0,054 

Dermálna, systémová, dlhodobá 1,37 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,01 

1.3.35. Expozícia pracovníkov: Výroba alebo formulovanie v chemickom priemysle v 
uzavretom procese spracovania v šaržiach s príležitostne kontrolovanou expozíciou alebo 
procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - prášok - hydrát boritanu zinočnatého 
(PROC 3) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,015 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,1 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,123 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,69 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,016 

1.3.36. Expozícia pracovníkov: Výroba alebo formulovanie v chemickom priemysle v 
uzavretom procese spracovania v šaržiach s príležitostne kontrolovanou expozíciou alebo 
procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - hydrát boritanu 
zinočnatého (PROC 3) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,044 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,044 mg/m³ (ART) 0,054 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,69 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 



 

Boritan zinočnatý  

Vytvoril Chesar 3.7 ES pre komunikáciu 49

1.3.37. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba, kde je možnosť expozície - prášok - 
hydrát boritanu zinočnatého (PROC 4) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermálna, systémová, dlhodobá 6,86 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) 0,018 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,081 

1.3.38. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba, kde je možnosť expozície - kvapalná 
formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 4) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermálna, systémová, dlhodobá 6,86 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) 0,018 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,082 

1.3.39. Expozícia pracovníkov: Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procesoch spracovania 
v šaržiach - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 5) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,65 mg/m³ (ART) 0,096 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,65 mg/m³ (ART) 0,802 

Dermálna, systémová, dlhodobá 13,71 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,036 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,131 

1.3.40. Expozícia pracovníkov: Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procesoch spracovania 
v šaržiach - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 5) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermálna, systémová, dlhodobá 13,71 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,036 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,1 

1.3.41. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8a) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermálna, systémová, dlhodobá 13,71 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,036 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,099 

1.3.42. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - granuly/pelety - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8a) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermálna, systémová, dlhodobá 13,71 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,036 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,099 

1.3.43. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8a) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermálna, systémová, dlhodobá 13,71 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,036 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,1 

1.3.44. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených 
zariadeniach - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8b) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,48 mg/m³ (ART) 0,071 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,48 mg/m³ (ART) 0,593 

Dermálna, systémová, dlhodobá 13,71 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,036 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,106 

1.3.45. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených 
zariadeniach - granuly/pelety - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8b) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Dermálna, systémová, dlhodobá 13,71 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,036 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,078 

1.3.46. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených 
zariadeniach - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8b) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,15 mg/m³ (ART) 0,022 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,15 mg/m³ (ART) 0,185 

Dermálna, systémová, dlhodobá 13,71 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,036 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,058 

1.3.47. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca 
linka vrátane váženia) - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 9) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermálna, systémová, dlhodobá 6,86 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) 0,018 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,081 

1.3.48. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca 
linka vrátane váženia) - granuly/pelety - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 9) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermálna, systémová, dlhodobá 6,86 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) 0,018 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,081 

1.3.49. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca 
linka vrátane váženia) - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 9) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,4 mg/m³ (ART) 0,059 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,4 mg/m³ (ART) 0,494 

Dermálna, systémová, dlhodobá 6,86 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) 0,018 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,077 

1.3.50. Expozícia pracovníkov: Použitie nadúvadiel pri výrobe napenených látok - hydrát 
boritanu zinočnatého (PROC 12) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,34 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (ECETOC TRA 
Workers) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,066 

1.3.51. Expozícia pracovníkov: Tabletovanie, lisovanie, vytláčanie, tvorba peliet, 
granulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 14) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermálna, systémová, dlhodobá 3,43 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,072 

1.3.52. Expozícia pracovníkov: Použitie vo forme laboratórneho činidla - prášok - hydrát 
boritanu zinočnatého (PROC 15) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,617 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,34 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,074 

1.3.53. Expozícia pracovníkov: Použitie vo forme laboratórneho činidla - kvapalná 
formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 15) 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,5 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,617 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,34 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,074 

1.3.54. Expozícia pracovníkov: Manuálna údržba (čistenie a oprava) strojov - prášok - 
hydrát boritanu zinočnatého (PROC 28) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,24 mg/m³ (ART) 0,035 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,24 mg/m³ (ART) 0,296 

Dermálna, systémová, dlhodobá 13,71 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (ECETOC TRA 
Workers) 

0,036 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,071 

1.3.55. Expozícia pracovníkov: Manuálna údržba (čistenie a oprava) strojov - kvapalná 
formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 28) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,04 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,04 mg/m³ (ART) 0,049 

Dermálna, systémová, dlhodobá 13,71 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (ECETOC TRA 
Workers) 

0,036 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,041 

1.4. Usmernenie pre následného užívateľa na vykonávanie hodnotenia, či 
pracuje v rámci hraníc vymedzených expozičným scenárom 
Usmernenie:  
Podmienky používania v podnikoch následných užívateľov sa môžu do istej miery líšiť od tých, ktoré sú opísané 
v expozičnom scenári. V prípade rozdielov medzi opisom podmienok používania v expozičnom scenári a vo vašej 
vlastnej praxi to neznamená, že dané používanie nie je pokryté. Riziko môže byť stále adekvátne kontrolované. 
Spôsob, akým stanovíte, či vaše podmienky sú ekvivalentné alebo nižšie sa nazýva „škálovanie“. Nižšie sú 
uvedené pokyny pre škálovanie.  

Ľudské zdravie: Dermálna expozícia pracovníkov je posúdená pomocou metódy TRA Workers 3.0 tak, ako je 
implementovaná v nástroji CHESAR v.3.7. Inhalačná expozícia pracovníkov pre väčšinu PROC je posudzovaná 
pomocou modelu ART v1.5. Len pre niektoré PROC je inhalačná expozícia posudzovaná pomocou metódy TRA 
Workers 3.0 tak, ako je implementovaná v nástroji CHESAR. Tým bolo rozlíšené medzi bezvodým boritanom 
zinočnatým a hydrátom boritanu zinočnatého. 

Životné prostredie: Emisie do životného prostredia sú odhadnuté pomocou modelu EUSES v.2.1.2 tak, ako je 
implementovaný v nástroji CHESAR v3.7. Pre environmentálne modelovanie sa ako najhorší prípad predpokladá, 
že sa boritan zinočnatý úplne rozpustí vo vode na ióny Zn a B, ktoré spôsobujú toxicitu. Aj keď bezvodý boritan 
zinočnatý obsahuje 35,19 % Zn a 17,45 % B (v prípade foriem s obsahom vody budú tieto koncentrácie nižšie), 
emisie do životného prostredia sú odhadnuté za predpokladu rovnakého množstva Zn a B. Uvoľnenia boli 
odhadnuté na základe Eurometaux SpERC 3.1v3 pre ERC 3. Tieto uvoľnenia do vzduchu a vody pre ERC 2 sú 
založené na informáciách špecifických pre daný podnik. 
 
Škálovací nástroj:  
Na škálovanie použite vyššie uvedené verejne dostupné modelovacie nástroje. 
 
Pokyny pre škálovanie:  
Škálovanie sa môže použiť na kontrolu, či sú vaše podmienky „ekvivalentné“ podmienkam definovaným 
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v expozičnom scenári. Ak sa vaše podmienky používania trochu odlišujú od tých, ktoré sú uvedené v príslušnom 
expozičnom scenári, možno budete schopní demonštrovať, že za vašich podmienok používania sú úrovne 
expozície ekvivalentné alebo nižšie než za opísaných podmienok. Môže byť možné demonštrovať to 
kompenzovaním zmeny v jednej konkrétnej podmienke so zmenou v iných podmienkach.  
 
Škálovateľné parametre:  
V nasledujúcej časti sú uvedené na použitie pre škálovanie kľúčové určujúce faktory, ktoré sa pravdepodobne 
menia v skutočnej situácii.  

- Pracovníci:  
TRA Workers 3.0: Doba trvania činnosti, percentuálny obsah látky v zmesi/výrobku, všeobecné vetranie, 
lokálne odsávanie, prevádzková teplota, osobné ochranné prostriedky.  
 
ART v1.5: Doba trvania činnosti, percentuálny obsah látky v zmesi/výrobku, všeobecné vetranie, lokálne 
odsávanie, prevádzková teplota, veľkosť pracovnej miestnosti, množstvo výrobku v pohybe a pri miešaní 
práškov, rýchlosť prenosu, otvorená plocha, pádová výška, typ plnenia pri prenose, úroveň kontaminácie, 
ošetrovaná/kontaminovaná povrchová plocha, úroveň miešania pri pohybe a pri miešaní práškov, miera 
stlačenia práškov, typ aplikácie padajúcich kvapalných výrobkov, prostriedky na ochranu dýchacích 
ciest.  
Poznámka: Model ART predpokladá koncentrácie vzduchu v osobnej dýchacej zóne pracovníka mimo 
akýchkoľvek prostriedkov na ochranu dýchacích ciest (RPE). Použitie prostriedkov na ochranu 
dýchacích ciest bolo preto zvažované samostatne.  
 
Poznámka týkajúca sa RMM: Účinnosť je kľúčová informácia súvisiaca s opatreniami manažmentu rizík. 
Môžete si byť istí, že vaše opatrenia manažmentu rizík sú pokryté, ak ich účinnosť je rovná alebo vyššia 
než tá, ktorá je špecifikovaná v expozičnom scenári.  
 

- Životné prostredie:  
Denne používané množstvo, ročne používané množstvo, počet emisných dní, faktory uvoľňovania, miera 
vypúšťania do čističiek odpadových vôd, prietok prijímajúcich povrchových vôd.  

 
Ďalšie detaily ohľadom škálovania sú uvedené v príručke Guidance for downstream users v2.1 (október 2014) 
agentúry ECHA, ako aj v príručke Practical Guide 13 (jún 2012) agentúry ECHA.  
 
Hranice škálovania:  
RCR, ktoré sa nemajú prekračovať, sú opísané v oddiele 1.3. 
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2. ES 2: Použitie v priemyselných podnikoch; Rôzne 
produkty (PC 1, PC 9a, PC 32); Iné (SU 0) 

2.1. Deskriptory použitia 
Názov expozičného scenára: Priemyselné používanie boritanu zinočnatého alebo prípravkov obsahujúcich 
boritan zinočnatý 
Kategória produktov: Lepidlá, utesňovacie hmoty (PC 1), Nátery a farby, riedidlá, odstraňovače náterov (PC 9a), 
Polymérové prípravky a zlúčeniny (PC 32) 
Sektor použitia: Iné (SU 0) 

Životné prostredie  

1: Používanie v priemyselnom podniku s výsledným začlenením do výrobku alebo na 
výrobku - Zinok 

ERC 5 

2: Používanie v priemyselnom podniku s výsledným začlenením do výrobku alebo na 
výrobku - Bór 

ERC 5 

Pracovník  

3: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície 
alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - prášok - bezvodý boritan 
zinočnatý 

PROC 1 

4: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície 
alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - bezvodý 
boritan zinočnatý 

PROC 1 

5: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom procese s príležitostnou 
kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - prášok 
- bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 2 

6: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom procese s príležitostnou 
kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - 
kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 2 

7: Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procesoch spracovania v šaržiach - prášok - 
bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 5 

8: Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procesoch spracovania v šaržiach - kvapalná 
formulácia - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 5 

9: Kalandrovacie operácie - prášok - bezvodý boritan zinočnatý PROC 6 

10: Kalandrovacie operácie - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý PROC 6 

11: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v neurčených zariadeniach - prášok 
- bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 8a 

12: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v neurčených zariadeniach - 
kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 8a 

13: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených zariadeniach - prášok - 
bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 8b 

14: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených zariadeniach - kvapalná 
formulácia - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 8b 

15: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia) - 
prášok - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 9 

16: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia) - 
kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 9 

17: Priemyselné rozprašovanie - prášok - bezvodý boritan zinočnatý PROC 7 

18: Priemyselné rozprašovanie - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý PROC 7 

19: Použitie valčekov a štetcov - prášok - bezvodý boritan zinočnatý PROC 10 

20: Použitie valčekov a štetcov - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý PROC 10 
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21: Nepriemyselné rozprašovanie - prášok - bezvodý boritan zinočnatý PROC 11 

22: Nepriemyselné rozprašovanie - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý PROC 11 

23: Úprava výrobkov namáčaním a liatím - prášok - bezvodý boritan zinočnatý PROC 13 

24: Úprava výrobkov namáčaním a liatím - kvapalná formulácia - bezvodý boritan 
zinočnatý 

PROC 13 

25: Manuálna údržba (čistenie a oprava) strojov - prášok - bezvodý boritan zinočnatý PROC 28 

26: Manuálna údržba (čistenie a oprava) strojov - kvapalná formulácia - bezvodý boritan 
zinočnatý 

PROC 28 

27: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti 
expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - prášok - hydrát boritanu 
zinočnatého 

PROC 1 

28: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti 
expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - 
hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 1 

29: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom procese s príležitostnou 
kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - prášok 
- hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 2 

30: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom procese s príležitostnou 
kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - 
kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 2 

31: Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procesoch spracovania v šaržiach - prášok - 
hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 5 

32: Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procesoch spracovania v šaržiach - kvapalná 
formulácia - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 5 

33: Kalandrovacie operácie - prášok - hydrát boritanu zinočnatého PROC 6 

34: Kalandrovacie operácie - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého PROC 6 

35: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v neurčených zariadeniach - prášok 
- hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 8a 

36: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v neurčených zariadeniach - 
kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 8a 

37: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených zariadeniach - prášok - 
hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 8b 

38: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených zariadeniach - kvapalná 
formulácia - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 8b 

39: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia) - 
prášok - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 9 

40: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia) - 
kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 9 

41: Priemyselné rozprašovanie - prášok - hydrát boritanu zinočnatého PROC 7 

42: Priemyselné rozprašovanie - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého PROC 7 

43: Použitie valčekov a štetcov - prášok - hydrát boritanu zinočnatého PROC 10 

44: Použitie valčekov a štetcov - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého PROC 10 

45: Nepriemyselné rozprašovanie - prášok - hydrát boritanu zinočnatého PROC 11 

46: Nepriemyselné rozprašovanie - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého PROC 11 

47: Úprava výrobkov namáčaním a liatím - prášok - hydrát boritanu zinočnatého PROC 13 

48: Úprava výrobkov namáčaním a liatím - kvapalná formulácia - hydrát boritanu 
zinočnatého 

PROC 13 

49: Manuálna údržba (čistenie a oprava) strojov - prášok - hydrát boritanu zinočnatého PROC 28 

50: Manuálna údržba (čistenie a oprava) strojov - kvapalná formulácia - hydrát boritanu 
zinočnatého 

PROC 28 
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Následný expozičný scenár (scenáre) počas životnosti  

ES 10: Životnosť (profesionálny pracovník); Rôzne výrobky (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, 
AC 11, AC 13) 

 

ES 11: Životnosť (spotrebitelia); Rôzne výrobky (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, AC 11, AC 
13) 

 

2.2. Podmienky použitia ovplyvňujúce expozíciu 

2.2.1. Kontrola environmentálnej expozície: Používanie v priemyselnom podniku s 
výsledným začlenením do výrobku alebo na výrobku - Zinok (ERC 5) 
Použité množstvá, frekvencia a trvanie používania (alebo počas životnosti) 

Denné množstvo na podnik ≤ 0,22 tony/deň 

Ročné množstvo na podnik ≤ 50 ton/rok 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Menší používatelia (pozrite IED) – žiadni väčší používatelia (pozrite IED)– zníženie alebo použitie plánu 
manažmentu rozpúšťadiel 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa externého spracovania odpadu (vrátane odpadu z výrobkov) 

Technologický odpad môže byť recyklovaný alebo spálený spoločnosťou na likvidáciu odpadu 

Ostatné podmienky, ktoré ovplyvňujú environmentálnu expozíciu 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

Predpokladaný prietok vypúšťanej odpadovej vody z podniku ≥ 2E3 m3/deň 

2.2.2. Kontrola environmentálnej expozície: Používanie v priemyselnom podniku s 
výsledným začlenením do výrobku alebo na výrobku - Bór (ERC 5) 
Použité množstvá, frekvencia a trvanie používania (alebo počas životnosti) 

Denné množstvo na podnik ≤ 0,22 tony/deň 

Ročné množstvo na podnik ≤ 50 ton/rok 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Menší používatelia (pozrite IED) – žiadni väčší používatelia (pozrite IED)– zníženie alebo použitie plánu 
manažmentu rozpúšťadiel 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa externého spracovania odpadu (vrátane odpadu z výrobkov) 

Technologický odpad môže byť recyklovaný alebo spálený spoločnosťou na likvidáciu odpadu 

Ostatné podmienky, ktoré ovplyvňujú environmentálnu expozíciu 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

Predpokladaný prietok vypúšťanej odpadovej vody z podniku ≥ 2E3 m3/deň 

2.2.3. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom 
procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami 
kontroly - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 1) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
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personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

2.2.4. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom 
procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami 
kontroly - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 1) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

2.2.5. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom 
nepretržitom procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s 
rovnocennými podmienkami kontroly - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 2) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 
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Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Použitie v uzavretých systémoch; Prenos je uzavretý s prijímajúcou nádobou ukotvenou alebo tesne pripojenou 
k zdrojovej nádobe.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva zaobchádzanie bez použitia stlačeného vzduchu. 

2.2.6. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom 
nepretržitom procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s 
rovnocennými podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý 
(PROC 2) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Použitie v uzavretých systémoch; Prenos je uzavretý s prijímajúcou nádobou ukotvenou alebo tesne pripojenou 
k zdrojovej nádobe.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom > 3 m2 

2.2.7. Kontrola expozície pracovníkov: Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procesoch 
spracovania v šaržiach - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 5) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva množstvá < 1000 kg 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva zaobchádzanie bez použitia stlačeného vzduchu. 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. uzavreté 
preosievanie veľkých vriec len s malým otvorom). 

2.2.8. Kontrola expozície pracovníkov: Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procesoch 
spracovania v šaržiach - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 5) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 
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Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom > 3 m2 

2.2.9. Kontrola expozície pracovníkov: Kalandrovacie operácie - prášok - bezvodý boritan 
zinočnatý (PROC 6) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva stláčanie práškov < 10 kg/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 300 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. uzavreté 
preosievanie veľkých vriec len s malým otvorom). 

2.2.10. Kontrola expozície pracovníkov: Kalandrovacie operácie - kvapalná formulácia - 
bezvodý boritan zinočnatý (PROC 6) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 4 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Používajte respirátor, ktorý znižuje nečistoty v ovzduší aspoň 10-násobne (APF ≥ 10). Ďalšie špecifikácie sú 
uvedené v oddiele 8 KBÚ 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 300 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

2.2.11. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8a) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 
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Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. 
vysypanie prášku do veľkého vreca cez malý otvor). 

2.2.12. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8a) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

2.2.13. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v 
určených zariadeniach - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8b) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 

2.2.14. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v 
určených zariadeniach - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8b) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 
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Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva plnenie s ponorom. 

2.2.15. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená 
plniaca linka vrátane váženia) - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 9) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos práškov < 100 kg/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. 
vysypanie prášku do veľkého vreca cez malý otvor). 

2.2.16. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená 
plniaca linka vrátane váženia) - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 9) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 1000 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 
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2.2.17. Kontrola expozície pracovníkov: Priemyselné rozprašovanie - prášok - bezvodý 
boritan zinočnatý (PROC 7) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Noste chemicky odolné rukavice (odskúšané podľa normy EN374) v kombinácii so „základným“ zaškolením 
zamestnancov.; Ak sa predpokladá, že znečistenie pokožky sa rozšíri na ďalšie časti tela, potom by tieto časti 
tela mali byť tiež chránené nepriepustným odevom rovnakým spôsobom, aký je opísaný pre ruky.; Ďalšie 
špecifikácie sú uvedené v oddiele 8 KBÚ. 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva rozprašovanie práškov. 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Zabezpečte, aby smer aplikácie bol len vodorovný alebo smerom nadol. 

2.2.18. Kontrola expozície pracovníkov: Priemyselné rozprašovanie - kvapalná formulácia 
- bezvodý boritan zinočnatý (PROC 7) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Stredná rýchlosť aplikácie (0,3 - 3 l/minútu) 
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Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Noste chemicky odolné rukavice (odskúšané podľa normy EN374) v kombinácii so „základným“ zaškolením 
zamestnancov. Ak sa predpokladá, že znečistenie pokožky sa rozšíri na ďalšie časti tela, potom by tieto časti 
tela mali byť tiež chránené nepriepustným odevom rovnakým spôsobom, aký je opísaný pre ruky. Ďalšie 
špecifikácie sú uvedené v oddiele 8 KBÚ. 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Rozprašovanie bez použitia stlačeného vzduchu alebo s nízkym použitím stlačeného vzduchu 

Zabezpečte, aby smer aplikácie bol len vodorovný alebo smerom nadol. 

2.2.19. Kontrola expozície pracovníkov: Použitie valčekov a štetcov - prášok - bezvodý 
boritan zinočnatý (PROC 10) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

2.2.20. Kontrola expozície pracovníkov: Použitie valčekov a štetcov - kvapalná formulácia 
- bezvodý boritan zinočnatý (PROC 10) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

2.2.21. Kontrola expozície pracovníkov: Nepriemyselné rozprašovanie - prášok - bezvodý 
boritan zinočnatý (PROC 11) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Noste chemicky odolné rukavice (odskúšané podľa normy EN374) v kombinácii so „základným“ zaškolením 
zamestnancov. Ak sa predpokladá, že znečistenie pokožky sa rozšíri na ďalšie časti tela, potom by tieto časti 
tela mali byť tiež chránené nepriepustným odevom rovnakým spôsobom, aký je opísaný pre ruky. Ďalšie 
špecifikácie sú uvedené v oddiele 8 KBÚ. 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva rozprašovanie práškov. 

Zabezpečte, aby smer aplikácie bol len vodorovný alebo smerom nadol. 

2.2.22. Kontrola expozície pracovníkov: Nepriemyselné rozprašovanie - kvapalná 
formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 11) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Stredná rýchlosť aplikácie (0,3 - 3 l/minútu) 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Noste chemicky odolné rukavice (odskúšané podľa normy EN374) v kombinácii so „základným“ zaškolením 
zamestnancov. Ak sa predpokladá, že znečistenie pokožky sa rozšíri na ďalšie časti tela, potom by tieto časti 
tela mali byť tiež chránené nepriepustným odevom rovnakým spôsobom, aký je opísaný pre ruky. Ďalšie 
špecifikácie sú uvedené v oddiele 8 KBÚ. 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti > 1000 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Rozprašovanie bez použitia stlačeného vzduchu alebo s nízkym použitím stlačeného vzduchu 

Zabezpečte, aby smer aplikácie bol len vodorovný alebo smerom nadol. 
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2.2.23. Kontrola expozície pracovníkov: Úprava výrobkov namáčaním a liatím - prášok - 
bezvodý boritan zinočnatý (PROC 13) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

2.2.24. Kontrola expozície pracovníkov: Úprava výrobkov namáčaním a liatím - kvapalná 
formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 13) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 
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2.2.25. Kontrola expozície pracovníkov: Manuálna údržba (čistenie a oprava) strojov - 
prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 28) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Predpokladá pravidelné pracovné postupy 

Pokrýva manipuláciu s predmetmi s málo viditeľným zvyškovým prachom (viditeľná tenká vrstva). 

2.2.26. Kontrola expozície pracovníkov: Manuálna údržba (čistenie a oprava) strojov - 
kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 28) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

2.2.27. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom 
procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami 
kontroly - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 1) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

2.2.28. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom 
procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami 
kontroly - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 1) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

2.2.29. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom 
nepretržitom procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s 
rovnocennými podmienkami kontroly - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 2) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

2.2.30. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom 
nepretržitom procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s 
rovnocennými podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého 
(PROC 2) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

2.2.31. Kontrola expozície pracovníkov: Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procesoch 
spracovania v šaržiach - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 5) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva množstvá < 1000 kg 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva zaobchádzanie bez použitia stlačeného vzduchu. 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. uzavreté 
preosievanie veľkých vriec len s malým otvorom). 
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2.2.32. Kontrola expozície pracovníkov: Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procesoch 
spracovania v šaržiach - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 5) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom > 3 m2 

2.2.33. Kontrola expozície pracovníkov: Kalandrovacie operácie - prášok - hydrát boritanu 
zinočnatého (PROC 6) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva stláčanie práškov < 10 kg/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 150 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. uzavreté 
preosievanie veľkých vriec len s malým otvorom). 

2.2.34. Kontrola expozície pracovníkov: Kalandrovacie operácie - kvapalná formulácia - 
hydrát boritanu zinočnatého (PROC 6) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 150 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

2.2.35. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8a) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 
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Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. 
vysypanie prášku do veľkého vreca cez malý otvor). 

2.2.36. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8a) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

2.2.37. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v 
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určených zariadeniach - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8b) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 

2.2.38. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v 
určených zariadeniach - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8b) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
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údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva plnenie s ponorom. 

2.2.39. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená 
plniaca linka vrátane váženia) - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 9) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos práškov < 100 kg/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. 
vysypanie prášku do veľkého vreca cez malý otvor). 

2.2.40. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená 
plniaca linka vrátane váženia) - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 
9) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 
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Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 1000 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

2.2.41. Kontrola expozície pracovníkov: Priemyselné rozprašovanie - prášok - hydrát 
boritanu zinočnatého (PROC 7) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 
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Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva rozprašovanie práškov. 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Zabezpečte, aby smer aplikácie bol len vodorovný alebo smerom nadol. 

2.2.42. Kontrola expozície pracovníkov: Priemyselné rozprašovanie - kvapalná formulácia 
- hydrát boritanu zinočnatého (PROC 7) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Stredná rýchlosť aplikácie (0,3 - 3 l/minútu) 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Zabezpečte, aby smer aplikácie bol len vodorovný alebo smerom nadol. 

2.2.43. Kontrola expozície pracovníkov: Použitie valčekov a štetcov - prášok - hydrát 
boritanu zinočnatého (PROC 10) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 
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Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

2.2.44. Kontrola expozície pracovníkov: Použitie valčekov a štetcov - kvapalná formulácia 
- hydrát boritanu zinočnatého (PROC 10) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

2.2.45. Kontrola expozície pracovníkov: Nepriemyselné rozprašovanie - prášok - hydrát 
boritanu zinočnatého (PROC 11) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 
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Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva rozprašovanie práškov. 

Zabezpečte, aby smer aplikácie bol len vodorovný alebo smerom nadol. 

2.2.46. Kontrola expozície pracovníkov: Nepriemyselné rozprašovanie - kvapalná 
formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 11) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Stredná rýchlosť aplikácie (0,3 - 3 l/minútu) 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti > 1000 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Rozprašovanie bez použitia stlačeného vzduchu alebo s nízkym použitím stlačeného vzduchu 

Zabezpečte, aby smer aplikácie bol len vodorovný alebo smerom nadol. 

2.2.47. Kontrola expozície pracovníkov: Úprava výrobkov namáčaním a liatím - prášok - 
hydrát boritanu zinočnatého (PROC 13) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 
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Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

2.2.48. Kontrola expozície pracovníkov: Úprava výrobkov namáčaním a liatím - kvapalná 
formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 13) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte špecificky navrhnuté a udržiavané lokálne odsávanie (pevné odsávanie digestorového typu alebo 
odsávanie na nástroji alebo typu uzavretej komory). Zabezpečte účinnosť najmenej 90 %. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

2.2.49. Kontrola expozície pracovníkov: Manuálna údržba (čistenie a oprava) strojov - 
prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 28) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 



 

Boritan zinočnatý  

Vytvoril Chesar 3.7 ES pre komunikáciu 85

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Predpokladá pravidelné pracovné postupy 

Pokrýva manipuláciu s predmetmi s málo viditeľným zvyškovým prachom (viditeľná tenká vrstva). 

2.2.50. Kontrola expozície pracovníkov: Manuálna údržba (čistenie a oprava) strojov - 
kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 28) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

2.3. Odhad expozície a odkaz na príslušný zdroj 

2.3.1. Uvoľňovanie do životného prostredia a environmentálna expozícia: Používanie v 
priemyselnom podniku s výsledným začlenením do výrobku alebo na výrobku - Zinok (ERC 
5) 



 

Boritan zinočnatý  

Vytvoril Chesar 3.7 ES pre komunikáciu 86

Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Voda 0 kg/deň SPERC 

Vzduch 3,3 kg/deň SPERC 

Pôda 0 kg/deň SPERC 

  

Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Pitná voda 2,76E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Sediment (sladká voda) 30,24 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) 0,257 

Morská voda 4,36E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sediment (morská voda) 4,783 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) 0,085 

Čistička odpadových vôd 0 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Poľnohospodárska pôda 0,297 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – inhalačne 
(systémové účinky) 

5,71E-4 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – orálne 0,032 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (EUSES 2.1.2) 0,039 

Človek cez prostredie – kombinované cesty  0,039 

2.3.2. Uvoľňovanie do životného prostredia a environmentálna expozícia: Používanie v 
priemyselnom podniku s výsledným začlenením do výrobku alebo na výrobku - Bór (ERC 5) 
Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Voda 0 kg/deň SPERC 

Vzduch 3,3 kg/deň SPERC 

Pôda 0 kg/deň SPERC 

  

Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Pitná voda 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Morská voda 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Čistička odpadových vôd 0 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Poľnohospodárska pôda 6,65E-3 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – inhalačne 
(systémové účinky) 

5,71E-4 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – orálne 0,086 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (EUSES 2.1.2) 0,504 

Človek cez prostredie – kombinované cesty  0,505 

2.3.3. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez 
pravdepodobnosti expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - prášok - 
bezvodý boritan zinočnatý (PROC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,02 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

2.3.4. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez 
pravdepodobnosti expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - kvapalná 
formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 1) 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,02 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

2.3.5. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom 
procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými 
podmienkami kontroly - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 2) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,822 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,023 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,197 

2.3.6. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom 
procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými 
podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 2) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 4,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 4,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,822 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,023 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,025 

2.3.7. Expozícia pracovníkov: Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procesoch spracovania 
v šaržiach - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 5) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,232 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,405 

2.3.8. Expozícia pracovníkov: Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procesoch spracovania 
v šaržiach - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 5) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,232 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,409 

2.3.9. Expozícia pracovníkov: Kalandrovacie operácie - prášok - bezvodý boritan zinočnatý 
(PROC 6) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermálna, systémová, dlhodobá 16,45 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,464 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,581 

2.3.10. Expozícia pracovníkov: Kalandrovacie operácie - kvapalná formulácia - bezvodý 
boritan zinočnatý (PROC 6) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,09 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,036 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,09 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,13 

Dermálna, systémová, dlhodobá 16,45 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,464 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,5 

2.3.11. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8a) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,232 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,405 

2.3.12. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8a) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,232 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,409 

2.3.13. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených 
zariadeniach - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8b) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,232 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,349 

2.3.14. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených 
zariadeniach - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8b) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,015 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,015 mg/m³ (ART) 0,022 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 0,232 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

3.0) 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,238 

2.3.15. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca 
linka vrátane váženia) - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 9) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,24 mg/m³ (ART) 0,097 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,24 mg/m³ (ART) 0,348 

Dermálna, systémová, dlhodobá 4,116 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,116 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,213 

2.3.16. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca 
linka vrátane váženia) - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 9) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,37 mg/m³ (ART) 0,149 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,37 mg/m³ (ART) 0,536 

Dermálna, systémová, dlhodobá 4,116 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,116 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,265 

2.3.17. Expozícia pracovníkov: Priemyselné rozprašovanie - prášok - bezvodý boritan 
zinočnatý (PROC 7) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,48 mg/m³ (ART) 0,194 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,48 mg/m³ (ART) 0,696 

Dermálna, systémová, dlhodobá 2,572 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,072 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,266 

2.3.18. Expozícia pracovníkov: Priemyselné rozprašovanie - kvapalná formulácia - bezvodý 
boritan zinočnatý (PROC 7) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermálna, systémová, dlhodobá 2,572 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,072 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,25 

2.3.19. Expozícia pracovníkov: Použitie valčekov a štetcov - prášok - bezvodý boritan 
zinočnatý (PROC 10) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,169 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,609 

Dermálna, systémová, dlhodobá 16,45 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,464 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,633 
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2.3.20. Expozícia pracovníkov: Použitie valčekov a štetcov - kvapalná formulácia - bezvodý 
boritan zinočnatý (PROC 10) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,41 mg/m³ (ART) 0,165 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,41 mg/m³ (ART) 0,594 

Dermálna, systémová, dlhodobá 16,45 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,464 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,629 

2.3.21. Expozícia pracovníkov: Nepriemyselné rozprašovanie - prášok - bezvodý boritan 
zinočnatý (PROC 11) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,48 mg/m³ (ART) 0,194 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,48 mg/m³ (ART) 0,696 

Dermálna, systémová, dlhodobá 6,428 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,181 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,375 

2.3.22. Expozícia pracovníkov: Nepriemyselné rozprašovanie - kvapalná formulácia - 
bezvodý boritan zinočnatý (PROC 11) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,37 mg/m³ (ART) 0,149 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,37 mg/m³ (ART) 0,536 

Dermálna, systémová, dlhodobá 6,428 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,181 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,33 

2.3.23. Expozícia pracovníkov: Úprava výrobkov namáčaním a liatím - prášok - bezvodý 
boritan zinočnatý (PROC 13) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,121 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,435 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,232 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,353 

2.3.24. Expozícia pracovníkov: Úprava výrobkov namáčaním a liatím - kvapalná 
formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 13) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,121 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,435 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,232 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,353 

2.3.25. Expozícia pracovníkov: Manuálna údržba (čistenie a oprava) strojov - prášok - 
bezvodý boritan zinočnatý (PROC 28) 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,26 mg/m³ (ART) 0,105 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,26 mg/m³ (ART) 0,377 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (ECETOC TRA 
Workers) 

0,232 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,337 

2.3.26. Expozícia pracovníkov: Manuálna údržba (čistenie a oprava) strojov - kvapalná 
formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 28) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (ECETOC TRA 
Workers) 

0,232 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,233 

2.3.27. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez 
pravdepodobnosti expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - prášok - 
hydrát boritanu zinočnatého (PROC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,02 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

2.3.28. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez 
pravdepodobnosti expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - kvapalná 
formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,02 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

2.3.29. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom 
procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými 
podmienkami kontroly - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 2) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,088 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,741 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,822 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,09 

2.3.30. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom 
procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými 
podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 2) 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,088 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,741 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,822 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,09 

2.3.31. Expozícia pracovníkov: Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procesoch spracovania 
v šaržiach - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 5) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,021 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,085 

2.3.32. Expozícia pracovníkov: Miešanie alebo zostavovanie zmesí v procesoch spracovania 
v šaržiach - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 5) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,021 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,086 

2.3.33. Expozícia pracovníkov: Kalandrovacie operácie - prášok - hydrát boritanu 
zinočnatého (PROC 6) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Dermálna, systémová, dlhodobá 16,45 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,043 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,085 

2.3.34. Expozícia pracovníkov: Kalandrovacie operácie - kvapalná formulácia - hydrát 
boritanu zinočnatého (PROC 6) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,15 mg/m³ (ART) 0,022 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,15 mg/m³ (ART) 0,185 

Dermálna, systémová, dlhodobá 16,45 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,043 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,065 

2.3.35. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8a) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,021 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,085 

2.3.36. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8a) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,021 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,086 

2.3.37. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených 
zariadeniach - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8b) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,021 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,064 

2.3.38. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených 
zariadeniach - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8b) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,015 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,015 mg/m³ (ART) 0,019 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,021 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,024 

2.3.39. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca 
linka vrátane váženia) - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 9) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,24 mg/m³ (ART) 0,035 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,24 mg/m³ (ART) 0,296 

Dermálna, systémová, dlhodobá 4,116 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,011 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,046 

2.3.40. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca 
linka vrátane váženia) - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 9) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,37 mg/m³ (ART) 0,054 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,37 mg/m³ (ART) 0,457 

Dermálna, systémová, dlhodobá 4,116 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,011 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,065 

2.3.41. Expozícia pracovníkov: Priemyselné rozprašovanie - prášok - hydrát boritanu 
zinočnatého (PROC 7) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,48 mg/m³ (ART) 0,071 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,48 mg/m³ (ART) 0,593 

Dermálna, systémová, dlhodobá 25,71 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,067 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,137 

2.3.42. Expozícia pracovníkov: Priemyselné rozprašovanie - kvapalná formulácia - hydrát 
boritanu zinočnatého (PROC 7) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermálna, systémová, dlhodobá 25,71 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,067 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,131 

2.3.43. Expozícia pracovníkov: Použitie valčekov a štetcov - prášok - hydrát boritanu 
zinočnatého (PROC 10) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,062 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,519 

Dermálna, systémová, dlhodobá 16,45 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,043 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,104 

2.3.44. Expozícia pracovníkov: Použitie valčekov a štetcov - kvapalná formulácia - hydrát 
boritanu zinočnatého (PROC 10) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,41 mg/m³ (ART) 0,06 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,41 mg/m³ (ART) 0,506 

Dermálna, systémová, dlhodobá 16,45 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,043 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,103 

2.3.45. Expozícia pracovníkov: Nepriemyselné rozprašovanie - prášok - hydrát boritanu 
zinočnatého (PROC 11) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,48 mg/m³ (ART) 0,071 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,48 mg/m³ (ART) 0,593 

Dermálna, systémová, dlhodobá 64,28 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,167 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,237 
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2.3.46. Expozícia pracovníkov: Nepriemyselné rozprašovanie - kvapalná formulácia - 
hydrát boritanu zinočnatého (PROC 11) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,37 mg/m³ (ART) 0,054 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,37 mg/m³ (ART) 0,457 

Dermálna, systémová, dlhodobá 64,28 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,167 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,221 

2.3.47. Expozícia pracovníkov: Úprava výrobkov namáčaním a liatím - prášok - hydrát 
boritanu zinočnatého (PROC 13) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,044 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,37 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,021 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,065 

2.3.48. Expozícia pracovníkov: Úprava výrobkov namáčaním a liatím - kvapalná 
formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 13) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,044 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,37 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,021 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,065 

2.3.49. Expozícia pracovníkov: Manuálna údržba (čistenie a oprava) strojov - prášok - 
hydrát boritanu zinočnatého (PROC 28) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,26 mg/m³ (ART) 0,038 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,26 mg/m³ (ART) 0,321 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (ECETOC TRA 
Workers) 

0,021 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,06 

2.3.50. Expozícia pracovníkov: Manuálna údržba (čistenie a oprava) strojov - kvapalná 
formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 28) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (ECETOC TRA 
Workers) 

0,021 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,022 
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2.4. Usmernenie pre následného užívateľa na vykonávanie hodnotenia, či 
pracuje v rámci hraníc vymedzených expozičným scenárom 
Usmernenie:  
Podmienky používania v podnikoch následných užívateľov sa môžu do istej miery líšiť od tých, ktoré sú opísané 
v expozičnom scenári. V prípade rozdielov medzi opisom podmienok používania v expozičnom scenári a vo vašej 
vlastnej praxi to neznamená, že dané používanie nie je pokryté. Riziko môže byť stále adekvátne kontrolované. 
Spôsob, akým stanovíte, či vaše podmienky sú ekvivalentné alebo nižšie sa nazýva „škálovanie“. Nižšie sú 
uvedené pokyny pre škálovanie.  

Ľudské zdravie: Dermálna expozícia pracovníkov je posúdená pomocou metódy TRA Workers 3.0 tak, ako je 
implementovaná v nástroji CHESAR v.3.7. Inhalačná expozícia pracovníkov pre väčšinu PROC je posudzovaná 
pomocou modelu ART v1.5. Len pre niektoré PROC je inhalačná expozícia posudzovaná pomocou metódy TRA 
Workers 3.0 tak, ako je implementovaná v nástroji CHESAR. Tým bolo rozlíšené medzi bezvodým boritanom 
zinočnatým a hydrátom boritanu zinočnatého. 

Životné prostredie: Emisie do životného prostredia sú odhadnuté pomocou modelu EUSES v.2.1.2 tak, ako je 
implementovaný v nástroji CHESAR v3.7. Pre environmentálne modelovanie sa ako najhorší prípad predpokladá, 
že sa boritan zinočnatý úplne rozpustí vo vode na ióny Zn a B, ktoré spôsobujú toxicitu. Aj keď bezvodý boritan 
zinočnatý obsahuje 35,19 % Zn a 17,45 % B (v prípade foriem s obsahom vody budú tieto koncentrácie nižšie), 
emisie do životného prostredia sú odhadnuté za predpokladu rovnakého množstva Zn a B. Uvoľňovania boli 
odhadnuté na základe CEPE SpERC 5.1a.v2. 
 
Škálovací nástroj:  
Na škálovanie použite vyššie uvedené verejne dostupné modelovacie nástroje. 
 
Pokyny pre škálovanie:  
Škálovanie sa môže použiť na kontrolu, či sú vaše podmienky „ekvivalentné“ podmienkam definovaným 
v expozičnom scenári. Ak sa vaše podmienky používania trochu odlišujú od tých, ktoré sú uvedené v príslušnom 
expozičnom scenári, možno budete schopní demonštrovať, že za vašich podmienok používania sú úrovne 
expozície ekvivalentné alebo nižšie než za opísaných podmienok. Môže byť možné demonštrovať to 
kompenzovaním zmeny v jednej konkrétnej podmienke so zmenou v iných podmienkach.  
 
Škálovateľné parametre:  
V nasledujúcej časti sú uvedené na použitie pre škálovanie kľúčové určujúce faktory, ktoré sa pravdepodobne 
menia v skutočnej situácii.  

- Pracovníci:  
TRA Workers 3.0: Doba trvania činnosti, percentuálny obsah látky v zmesi/výrobku, všeobecné vetranie, 
lokálne odsávanie, prevádzková teplota, osobné ochranné prostriedky.  
 
ART v1.5: Doba trvania činnosti, percentuálny obsah látky v zmesi/výrobku, všeobecné vetranie, lokálne 
odsávanie, prevádzková teplota, veľkosť pracovnej miestnosti, množstvo výrobku v pohybe a pri miešaní 
práškov, rýchlosť prenosu, pádová výška, typ plnenia pri prenose, otvorená plocha, typ rozprašovacej 
aplikácie, smer rozprašovania, rýchlosť aplikácie, metóda rozprašovania kvapaliny na povrchy, úroveň 
kontaminácie, ošetrovaná/kontaminovaná povrchová plocha, úroveň miešania pri pohybe a miešaní 
práškov, miera stlačenia práškov, typ aplikácie padajúcich kvapalných výrobkov, prostriedky na ochranu 
dýchacích ciest.  
Poznámka: Model ART predpokladá koncentrácie vzduchu v osobnej dýchacej zóne pracovníka mimo 
akýchkoľvek prostriedkov na ochranu dýchacích ciest (RPE). Použitie prostriedkov na ochranu 
dýchacích ciest bolo preto zvažované samostatne.  
 
Poznámka týkajúca sa RMM: Účinnosť je kľúčová informácia súvisiaca s opatreniami manažmentu rizík. 
Môžete si byť istí, že vaše opatrenia manažmentu rizík sú pokryté, ak ich účinnosť je rovná alebo vyššia 
než tá, ktorá je špecifikovaná v expozičnom scenári.  
 

- Životné prostredie:  
Denne používané množstvo, ročne používané množstvo, počet emisných dní, faktory uvoľňovania, miera 
vypúšťania do čističiek odpadových vôd, prietok prijímajúcich povrchových vôd.  

 
Ďalšie detaily ohľadom škálovania sú uvedené v príručke Guidance for downstream users v2.1 (október 
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2014) agentúry ECHA, ako aj v príručke Practical Guide 13 (jún 2012) agentúry ECHA.  
 
Hranice škálovania:  
RCR, ktoré sa nemajú prekračovať, sú opísané v oddiele 2.3. 
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3. ES 3: Použitie v priemyselných podnikoch; Rôzne 
produkty (PC 16, PC 17, PC 24); Iné (SU 0) 

3.1. Deskriptory použitia 
Názov expozičného scenára: Priemyselné používanie mazív obsahujúcich boritan zinočnatý vo vozidlách 
a strojoch (ATIEL-ATC Use Group B(i)) 
Kategória produktov: Kvapaliny prenášajúce teplo (PC 16), Hydraulické kvapaliny (PC 17), Lubrikanty, mazivá 
a vypúšťané produkty (PC 24) 
Sektor použitia: Iné (SU 0) 

Životné prostredie  

1: Používanie nereaktívnej pomôcky pri spracovaní v priemyselnom podniku (žiadne 
začlenenie do výrobku alebo na výrobok) - Zinok 

ERC 4 

2: Používanie nereaktívnej pomôcky pri spracovaní v priemyselnom podniku (žiadne 
začlenenie do výrobku alebo na výrobok) - Bór 

ERC 4 

3: Používanie funkčnej kvapaliny v priemyselnom podniku - Zinok ERC 7 

4: Používanie funkčnej kvapaliny v priemyselnom podniku - Bór ERC 7 

Pracovník  

5: Počiatočné továrenské plnenie zo zásobnej nádrže; mazací olej - bezvodý boritan 
zinočnatý 

PROC 9 

6: Počiatočné továrenské plnenie nalievaním z nádob; mazací olej - bezvodý boritan 
zinočnatý 

PROC 8b 

7: Počiatočné továrenské plnenie vstrekovaním mazacích tukov - bezvodý boritan 
zinočnatý 

PROC 2 

8: Počiatočné továrenské plnenie vstrekovaním mazacích tukov - bezvodý boritan 
zinočnatý 

PROC 9 

9: Použitie ako mazivo/mazací tuk v uzavretom systéme - vnútorné priestory - bezvodý 
boritan zinočnatý 

PROC 1 

10: Použitie ako mazivo/mazací tuk v uzavretom systéme - vonkajšie priestory - bezvodý 
boritan zinočnatý 

PROC 1 

11: Údržbové činnosti v priemyselných prostrediach, všeobecná expozícia počas 
údržbových prác vrátane vypúšťania, opätovného plnenia a výskumu a vývoja - bezvodý 
boritan zinočnatý 

PROC 8b 

12: Skladovanie materiálov - vnútorné priestory - bezvodý boritan zinočnatý PROC 1 

13: Skladovanie materiálov - vonkajšie priestory - bezvodý boritan zinočnatý PROC 1 

14: Skladovanie materiálov - vnútorné priestory - bezvodý boritan zinočnatý PROC 2 

15: Skladovanie materiálov - vonkajšie priestory - bezvodý boritan zinočnatý PROC 2 

16: Počiatočné továrenské plnenie zo zásobnej nádrže; mazací olej - hydrát boritanu 
zinočnatého 

PROC 9 

17: Počiatočné továrenské plnenie nalievaním z nádob; mazací olej - hydrát boritanu 
zinočnatého 

PROC 8b 

18: Počiatočné továrenské plnenie vstrekovaním mazacích tukov - hydrát boritanu 
zinočnatého 

PROC 2 

19: Počiatočné továrenské plnenie vstrekovaním mazacích tukov - hydrát boritanu 
zinočnatého 

PROC 9 

20: Použitie ako mazivo/mazací tuk v uzavretom systéme - vnútorné priestory - hydrát 
boritanu zinočnatého 

PROC 1 

21: Použitie ako mazivo/mazací tuk v uzavretom systéme - vonkajšie priestory - hydrát 
boritanu zinočnatého 

PROC 1 

22: Údržbové činnosti v priemyselných prostrediach, všeobecná expozícia počas PROC 8b 
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údržbových prác vrátane vypúšťania, opätovného plnenia a výskumu a vývoja - hydrát 
boritanu zinočnatého 

23: Skladovanie materiálov - vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého PROC 1 

24: Skladovanie materiálov - vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého PROC 1 

25: Skladovanie materiálov - vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého PROC 2 

26: Skladovanie materiálov - vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého PROC 2 

3.2. Podmienky použitia ovplyvňujúce expozíciu 

3.2.1. Kontrola environmentálnej expozície: Používanie nereaktívnej pomôcky pri 
spracovaní v priemyselnom podniku (žiadne začlenenie do výrobku alebo na výrobok) - 
Zinok (ERC 4) 
Použité množstvá, frekvencia a trvanie používania (alebo počas životnosti) 

Denné množstvo na podnik ≤ 25 tony/deň 

Ročné množstvo na podnik ≤ 500 ton/rok 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa biologickej čističky odpadových vôd 

Zabezpečte čistenie odpadových vôd v zariadení. 

Predpokladaný prietok domácej čističky odpadových vôd ≥ 2E3 m3/deň 

Žiadna aplikácia kalu z odpadových vôd do pôdy 

Zanedbateľné emisie do odpadových vôd, keďže proces funguje bez kontaktu s vodou. 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa externého spracovania odpadu (vrátane odpadu z výrobkov) 

Odpadový produkt alebo použité nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 

Ostatné podmienky, ktoré ovplyvňujú environmentálnu expozíciu 

Žiadny kontakt s vodou počas používania. 

Prietok prijímajúcej povrchovej vody ≥ 1,8E4 m3/deň 

3.2.2. Kontrola environmentálnej expozície: Používanie nereaktívnej pomôcky pri 
spracovaní v priemyselnom podniku (žiadne začlenenie do výrobku alebo na výrobok) - Bór 
(ERC 4) 
Použité množstvá, frekvencia a trvanie používania (alebo počas životnosti) 

Denné množstvo na podnik ≤ 25 tony/deň 

Ročné množstvo na podnik ≤ 500 ton/rok 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa biologickej čističky odpadových vôd 

Zabezpečte čistenie odpadových vôd v zariadení. 

Predpokladaný prietok domácej čističky odpadových vôd ≥ 2E3 m3/deň 

Žiadna aplikácia kalu z odpadových vôd do pôdy 

Zanedbateľné emisie do odpadových vôd, keďže proces funguje bez kontaktu s vodou. 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa externého spracovania odpadu (vrátane odpadu z výrobkov) 

Odpadový produkt alebo použité nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 

Ostatné podmienky, ktoré ovplyvňujú environmentálnu expozíciu 

Žiadny kontakt s vodou počas používania. 

Prietok prijímajúcej povrchovej vody ≥ 1,8E4 m3/deň 

3.2.3. Kontrola environmentálnej expozície: Používanie funkčnej kvapaliny v 
priemyselnom podniku - Zinok (ERC 7) 
Použité množstvá, frekvencia a trvanie používania (alebo počas životnosti) 
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Denné množstvo na podnik ≤ 25 tony/deň 

Ročné množstvo na podnik ≤ 500 ton/rok 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa biologickej čističky odpadových vôd 

Zabezpečte čistenie odpadových vôd v zariadení. 

Predpokladaný prietok domácej čističky odpadových vôd ≥ 2E3 m3/deň 

Žiadna aplikácia kalu z odpadových vôd do pôdy 

Zanedbateľné emisie do odpadových vôd, keďže proces funguje bez kontaktu s vodou. 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa externého spracovania odpadu (vrátane odpadu z výrobkov) 

Odpadový produkt alebo použité nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 

Ostatné podmienky, ktoré ovplyvňujú environmentálnu expozíciu 

Žiadny kontakt s vodou počas používania. 

Prietok prijímajúcej povrchovej vody ≥ 1,8E4 m3/deň 

3.2.4. Kontrola environmentálnej expozície: Používanie funkčnej kvapaliny v 
priemyselnom podniku - Bór (ERC 7) 
Použité množstvá, frekvencia a trvanie používania (alebo počas životnosti) 

Denné množstvo na podnik ≤ 25 tony/deň 

Ročné množstvo na podnik ≤ 500 ton/rok 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa biologickej čističky odpadových vôd 

Zabezpečte čistenie odpadových vôd v zariadení. 

Predpokladaný prietok domácej čističky odpadových vôd ≥ 2E3 m3/deň 

Žiadna aplikácia kalu z odpadových vôd do pôdy 

Zanedbateľné emisie do odpadových vôd, keďže proces funguje bez kontaktu s vodou. 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa externého spracovania odpadu (vrátane odpadu z výrobkov) 

Odpadový produkt alebo použité nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 

Ostatné podmienky, ktoré ovplyvňujú environmentálnu expozíciu 

Žiadny kontakt s vodou počas používania. 

Prietok prijímajúcej povrchovej vody ≥ 1,8E4 m3/deň 

3.2.5. Kontrola expozície pracovníkov: Počiatočné továrenské plnenie zo zásobnej nádrže; 
mazací olej - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 9) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny so strednou až vysokou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 1000 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 
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Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

3.2.6. Kontrola expozície pracovníkov: Počiatočné továrenské plnenie nalievaním z nádob; 
mazací olej - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8b) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny so strednou až vysokou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

3.2.7. Kontrola expozície pracovníkov: Počiatočné továrenské plnenie vstrekovaním 
mazacích tukov - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 2) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 
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Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

3.2.8. Kontrola expozície pracovníkov: Počiatočné továrenské plnenie vstrekovaním 
mazacích tukov - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 9) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny so strednou až vysokou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 1000 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

3.2.9. Kontrola expozície pracovníkov: Použitie ako mazivo/mazací tuk v uzavretom 
systéme - vnútorné priestory - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 1) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 
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Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

3.2.10. Kontrola expozície pracovníkov: Použitie ako mazivo/mazací tuk v uzavretom 
systéme - vonkajšie priestory - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 1) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

3.2.11. Kontrola expozície pracovníkov: Údržbové činnosti v priemyselných prostrediach, 
všeobecná expozícia počas údržbových prác vrátane vypúšťania, opätovného plnenia 
a výskumu a vývoja - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8b) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny so strednou až vysokou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 
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Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

3.2.12. Kontrola expozície pracovníkov: Skladovanie materiálov - vnútorné priestory - 
bezvodý boritan zinočnatý (PROC 1) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

3.2.13. Kontrola expozície pracovníkov: Skladovanie materiálov - vonkajšie priestory - 
bezvodý boritan zinočnatý (PROC 1) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 
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Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

3.2.14. Kontrola expozície pracovníkov: Skladovanie materiálov - vnútorné priestory - 
bezvodý boritan zinočnatý (PROC 2) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

3.2.15. Kontrola expozície pracovníkov: Skladovanie materiálov - vonkajšie priestory - 
bezvodý boritan zinočnatý (PROC 2) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 
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Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

3.2.16. Kontrola expozície pracovníkov: Počiatočné továrenské plnenie zo zásobnej nádrže; 
mazací olej - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 9) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny so strednou až vysokou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 1000 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

3.2.17. Kontrola expozície pracovníkov: Počiatočné továrenské plnenie nalievaním z 
nádob; mazací olej - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8b) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny so strednou až vysokou viskozitou. 
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Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

3.2.18. Kontrola expozície pracovníkov: Počiatočné továrenské plnenie vstrekovaním 
mazacích tukov - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 2) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 
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3.2.19. Kontrola expozície pracovníkov: Počiatočné továrenské plnenie vstrekovaním 
mazacích tukov - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 9) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny so strednou až vysokou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 1000 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

3.2.20. Kontrola expozície pracovníkov: Použitie ako mazivo/mazací tuk v uzavretom 
systéme - vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 1) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 
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3.2.21. Kontrola expozície pracovníkov: Použitie ako mazivo/mazací tuk v uzavretom 
systéme - vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 1) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

3.2.22. Kontrola expozície pracovníkov: Údržbové činnosti v priemyselných prostrediach, 
všeobecná expozícia počas údržbových prác vrátane vypúšťania, opätovného plnenia 
a výskumu a vývoja - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8b) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny so strednou až vysokou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

3.2.23. Kontrola expozície pracovníkov: Skladovanie materiálov - vnútorné priestory - 
hydrát boritanu zinočnatého (PROC 1) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

3.2.24. Kontrola expozície pracovníkov: Skladovanie materiálov - vonkajšie priestory - 
hydrát boritanu zinočnatého (PROC 1) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 
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3.2.25. Kontrola expozície pracovníkov: Skladovanie materiálov - vnútorné priestory - 
hydrát boritanu zinočnatého (PROC 2) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

3.2.26. Kontrola expozície pracovníkov: Skladovanie materiálov - vonkajšie priestory - 
hydrát boritanu zinočnatého (PROC 2) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že činnosti sú vykonávané s vhodnými a dobre udržiavanými zariadeniami zaškoleným 
personálom fungujúcim pod dozorom.; Zabezpečte pravidelnú kontrolu, čistenie a údržbu zariadení a strojov.; 
Okamžite odstráňte rozliatu kvapalinu; Zabezpečte každodenné čistenie zariadení. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 
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3.3. Odhad expozície a odkaz na príslušný zdroj 

3.3.1. Uvoľňovanie do životného prostredia a environmentálna expozícia: Používanie 
nereaktívnej pomôcky pri spracovaní v priemyselnom podniku (žiadne začlenenie do výrobku 
alebo na výrobok) - Zinok (ERC 4) 
Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Voda 5E-7 kg/deň SPERC 

Vzduch 1,25 kg/deň SPERC 

Pôda 0 kg/deň SPERC 

  

Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Pitná voda 2,76E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Sediment (sladká voda) 30,25 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) 0,257 

Morská voda 4,36E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sediment (morská voda) 4,783 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) 0,085 

Čistička odpadových vôd 2,47E-7 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Poľnohospodárska pôda 0,282 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – inhalačne 
(systémové účinky) 

1,92E-5 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – orálne 1,17E-3 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – kombinované cesty  < 0,01 

3.3.2. Uvoľňovanie do životného prostredia a environmentálna expozícia: Používanie 
nereaktívnej pomôcky pri spracovaní v priemyselnom podniku (žiadne začlenenie do výrobku 
alebo na výrobok) - Bór (ERC 4) 
Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Voda 5E-7 kg/deň SPERC 

Vzduch 1,25 kg/deň SPERC 

Pôda 0 kg/deň SPERC 

  

Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Pitná voda 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Morská voda 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Čistička odpadových vôd 2,5E-7 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Poľnohospodárska pôda 3,34E-3 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – inhalačne 
(systémové účinky) 

1,9E-5 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – orálne 2,97E-3 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (EUSES 2.1.2) 0,017 

Človek cez prostredie – kombinované cesty  0,017 

3.3.3. Uvoľňovanie do životného prostredia a environmentálna expozícia: Používanie 
funkčnej kvapaliny v priemyselnom podniku - Zinok (ERC 7) 
Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Voda 5E-7 kg/deň SPERC 

Vzduch 1,25 kg/deň SPERC 

Pôda 0 kg/deň SPERC 
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Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Pitná voda 2,76E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Sediment (sladká voda) 30,25 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) 0,257 

Morská voda 4,36E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sediment (morská voda) 4,783 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) 0,085 

Čistička odpadových vôd 2,47E-7 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Poľnohospodárska pôda 0,282 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – inhalačne 
(systémové účinky) 

1,92E-5 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – orálne 1,17E-3 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – kombinované cesty  < 0,01 

3.3.4. Uvoľňovanie do životného prostredia a environmentálna expozícia: Používanie 
funkčnej kvapaliny v priemyselnom podniku - Bór (ERC 7) 
Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Voda 5E-7 kg/deň SPERC 

Vzduch 1,25 kg/deň SPERC 

Pôda 0 kg/deň SPERC 

  

Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Pitná voda 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Morská voda 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Čistička odpadových vôd 2,5E-7 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Poľnohospodárska pôda 3,34E-3 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – inhalačne 
(systémové účinky) 

1,9E-5 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – orálne 2,97E-3 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (EUSES 2.1.2) 0,017 

Človek cez prostredie – kombinované cesty  0,017 

3.3.5. Expozícia pracovníkov: Počiatočné továrenské plnenie zo zásobnej nádrže; mazací 
olej - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 9) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,1 mg/m³ (ART) 0,04 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,1 mg/m³ (ART) 0,145 

Dermálna, systémová, dlhodobá 4,116 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,116 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,156 

3.3.6. Expozícia pracovníkov: Počiatočné továrenské plnenie nalievaním z nádob; mazací 
olej - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8b) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,033 mg/m³ (ART) 0,013 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,033 mg/m³ (ART) 0,048 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,232 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,245 
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3.3.7. Expozícia pracovníkov: Počiatočné továrenské plnenie vstrekovaním mazacích tukov 
- bezvodý boritan zinočnatý (PROC 2) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,169 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,609 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,822 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,023 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,193 

3.3.8. Expozícia pracovníkov: Počiatočné továrenské plnenie vstrekovaním mazacích tukov 
- bezvodý boritan zinočnatý (PROC 9) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,1 mg/m³ (ART) 0,04 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,1 mg/m³ (ART) 0,145 

Dermálna, systémová, dlhodobá 4,116 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,116 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,156 

3.3.9. Expozícia pracovníkov: Použitie ako mazivo/mazací tuk v uzavretom systéme - 
vnútorné priestory - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,02 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

3.3.10. Expozícia pracovníkov: Použitie ako mazivo/mazací tuk v uzavretom systéme - 
vonkajšie priestory - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,02 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

3.3.11. Expozícia pracovníkov: Údržbové činnosti v priemyselných prostrediach, všeobecná 
expozícia počas údržbových prác vrátane vypúšťania, opätovného plnenia a výskumu a 
vývoja - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8b) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,033 mg/m³ (ART) 0,013 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,033 mg/m³ (ART) 0,048 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,232 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,245 

3.3.12. Expozícia pracovníkov: Skladovanie materiálov - vnútorné priestory - bezvodý 
boritan zinočnatý (PROC 1) 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,02 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

3.3.13. Expozícia pracovníkov: Skladovanie materiálov - vonkajšie priestory - bezvodý 
boritan zinočnatý (PROC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,02 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

3.3.14. Expozícia pracovníkov: Skladovanie materiálov - vnútorné priestory - bezvodý 
boritan zinočnatý (PROC 2) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,169 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,609 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,822 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,023 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,193 

3.3.15. Expozícia pracovníkov: Skladovanie materiálov - vonkajšie priestory - bezvodý 
boritan zinočnatý (PROC 2) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,169 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,609 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,822 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,023 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,193 

3.3.16. Expozícia pracovníkov: Počiatočné továrenské plnenie zo zásobnej nádrže; mazací 
olej - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 9) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,1 mg/m³ (ART) 0,015 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,1 mg/m³ (ART) 0,123 

Dermálna, systémová, dlhodobá 4,116 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,011 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,025 

3.3.17. Expozícia pracovníkov: Počiatočné továrenské plnenie nalievaním z nádob; mazací 
olej - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8b) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,033 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,033 mg/m³ (ART) 0,041 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 0,021 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

3.0) 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,026 

3.3.18. Expozícia pracovníkov: Počiatočné továrenské plnenie vstrekovaním mazacích 
tukov - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 2) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,088 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,741 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,822 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,09 

3.3.19. Expozícia pracovníkov: Počiatočné továrenské plnenie vstrekovaním mazacích 
tukov - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 9) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,1 mg/m³ (ART) 0,015 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,1 mg/m³ (ART) 0,123 

Dermálna, systémová, dlhodobá 4,116 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,011 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,025 

3.3.20. Expozícia pracovníkov: Použitie ako mazivo/mazací tuk v uzavretom systéme - 
vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,02 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

3.3.21. Expozícia pracovníkov: Použitie ako mazivo/mazací tuk v uzavretom systéme - 
vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,02 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

3.3.22. Expozícia pracovníkov: Údržbové činnosti v priemyselných prostrediach, všeobecná 
expozícia počas údržbových prác vrátane vypúšťania, opätovného plnenia a výskumu a 
vývoja - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8b) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,033 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,033 mg/m³ (ART) 0,041 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,021 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,026 
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3.3.23. Expozícia pracovníkov: Skladovanie materiálov - vnútorné priestory - hydrát 
boritanu zinočnatého (PROC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 6E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,02 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

3.3.24. Expozícia pracovníkov: Skladovanie materiálov - vonkajšie priestory - hydrát 
boritanu zinočnatého (PROC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 4,2E-3 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,02 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

3.3.25. Expozícia pracovníkov: Skladovanie materiálov - vnútorné priestory - hydrát 
boritanu zinočnatého (PROC 2) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,088 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,6 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,741 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,822 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,09 

3.3.26. Expozícia pracovníkov: Skladovanie materiálov - vonkajšie priestory - hydrát 
boritanu zinočnatého (PROC 2) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,062 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,42 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,519 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,822 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,064 

3.4. Usmernenie pre následného užívateľa na vykonávanie hodnotenia, či 
pracuje v rámci hraníc vymedzených expozičným scenárom 
Usmernenie:  
Podmienky používania v podnikoch následných užívateľov sa môžu do istej miery líšiť od tých, ktoré sú opísané 
v expozičnom scenári. V prípade rozdielov medzi opisom podmienok používania v expozičnom scenári a vo vašej 
vlastnej praxi to neznamená, že dané používanie nie je pokryté. Riziko môže byť stále adekvátne kontrolované. 
Spôsob, akým stanovíte, či vaše podmienky sú ekvivalentné alebo nižšie sa nazýva „škálovanie“. Nižšie sú 
uvedené pokyny pre škálovanie.  

Ľudské zdravie: Dermálna expozícia pracovníkov je posúdená pomocou metódy TRA Workers 3.0 tak, ako je 
implementovaná v nástroji CHESAR v.3.7. Na odhadnutie inhalačnej expozície pracovníkov sú použité metódy 
TRA Workers 3.0 alebo ART 1.5. Tým bolo rozlíšené medzi bezvodým boritanom zinočnatým a hydrátom 
boritanu zinočnatého. 

Životné prostredie: Emisie do životného prostredia sú odhadnuté pomocou modelu EUSES v.2.1.2 tak, ako je 
implementovaný v nástroji CHESAR v3.7. Pre environmentálne modelovanie sa ako najhorší prípad predpokladá, 
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že sa boritan zinočnatý úplne rozpustí vo vode na ióny Zn a B, ktoré spôsobujú toxicitu. Aj keď bezvodý boritan 
zinočnatý obsahuje 35,19 % Zn a 17,45 % B (v prípade foriem s obsahom vody budú tieto koncentrácie nižšie), 
emisie do životného prostredia sú odhadnuté za predpokladu rovnakého množstva Zn a B. Uvoľňovania boli 
odhadnuté na základe ATIEL ATC SpERC 4.Bi.v1. 
 
Škálovací nástroj: 
Na škálovanie použite vyššie uvedené verejne dostupné modelovacie nástroje. 
 
Pokyny pre škálovanie:  
Škálovanie sa môže použiť na kontrolu, či sú vaše podmienky „ekvivalentné“ podmienkam definovaným 
v expozičnom scenári. Ak sa vaše podmienky používania trochu odlišujú od tých, ktoré sú uvedené v príslušnom 
expozičnom scenári, možno budete schopní demonštrovať, že za vašich podmienok používania sú úrovne 
expozície ekvivalentné alebo nižšie než za opísaných podmienok. Môže byť možné demonštrovať to 
kompenzovaním zmeny v jednej konkrétnej podmienke so zmenou v iných podmienkach.  
 
Škálovateľné parametre:  
V nasledujúcej časti sú uvedené na použitie pre škálovanie kľúčové určujúce faktory, ktoré sa pravdepodobne 
menia v skutočnej situácii.  

- Pracovníci:  
TRA Workers 3.0: Doba trvania činnosti, percentuálny obsah látky v zmesi/výrobku, všeobecné vetranie, 
lokálne odsávanie, prevádzková teplota, osobné ochranné prostriedky.  
 
ART v1.5: Doba trvania činnosti, percentuálny obsah látky v zmesi/výrobku, všeobecné vetranie, lokálne 
odsávanie, prevádzková teplota, veľkosť pracovnej miestnosti, rýchlosť prenosu, typ plnenia pri prenose, 
typ aplikácie padajúcich kvapalných výrobkov, otvorená plocha, úroveň kontaminácie, prostriedky na 
ochranu dýchacích ciest.  
Poznámka: Model ART predpokladá koncentrácie vzduchu v osobnej dýchacej zóne pracovníka mimo 
akýchkoľvek prostriedkov na ochranu dýchacích ciest (RPE). Použitie prostriedkov na ochranu 
dýchacích ciest bolo preto zvažované samostatne.  
 
Poznámka týkajúca sa RMM: Účinnosť je kľúčová informácia súvisiaca s opatreniami manažmentu rizík. 
Môžete si byť istí, že vaše opatrenia manažmentu rizík sú pokryté, ak ich účinnosť je rovná alebo vyššia 
než tá, ktorá je špecifikovaná v expozičnom scenári.  
 

- Životné prostredie:  
Denne používané množstvo, ročne používané množstvo, počet emisných dní, faktory uvoľňovania, miera 
vypúšťania do čističiek odpadových vôd, prietok prijímajúcich povrchových vôd.  

 
Ďalšie detaily ohľadom škálovania sú uvedené v príručke Guidance for downstream users v2.1 (október 2014) 
agentúry ECHA, ako aj v príručke Practical Guide 13 (jún 2012) agentúry ECHA.  
 
Hranice škálovania:  
RCR, ktoré sa nemajú prekračovať, sú opísané v oddiele 3.3. 
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4. ES 4: Rozsiahle použitie profesionálnymi pracovníkmi; 
Hnojivá (PC 12); Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov (SU 
1) 

4.1. Deskriptory použitia 
Názov expozičného scenára: Profesionálne používanie hnojív obsahujúcich boritan zinočnatý 
Kategória produktov: Hnojivá (PC 12) 
Sektor použitia: Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov (SU 1) 

Životné prostredie  

1: Rozsiahle používanie nereaktívnej pomôcky pri spracovaní (žiadne začlenenie do 
výrobku alebo na výrobok, vnútorné/vonkajšie) - Zinok 

ERC 8d, ERC 8a 

2: Rozsiahle používanie nereaktívnej pomôcky pri spracovaní (žiadne začlenenie do 
výrobku alebo na výrobok, vnútorné/vonkajšie) - Bór 

ERC 8d, ERC 8a 

Pracovník  

3: Manipulácia s kvapalným hnojivom v štádiách s významným kontaktom - vnútorné 
priestory - 3 % hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 5 

4: Manipulácia s kvapalným hnojivom v štádiách s významným kontaktom - vonkajšie 
priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % 

PROC 5 

5: Vypúšťanie a napúšťanie kvapalného hnojiva v neurčených zariadeniach, vrátane 
odberu vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva - vnútorné priestory - hydrát 
boritanu zinočnatého - 3 % 

PROC 8a 

6: Vypúšťanie a napúšťanie kvapalného hnojiva v neurčených zariadeniach, vrátane 
odberu vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva - vonkajšie priestory - hydrát 
boritanu zinočnatého - 3 % 

PROC 8a 

7: Vypúšťanie a napúšťanie kvapalného hnojiva v určených zariadeniach, vrátane odberu 
vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva - vnútorné priestory - hydrát boritanu 
zinočnatého - 3 % 

PROC 8b 

8: Vypúšťanie a napúšťanie kvapalného hnojiva v určených zariadeniach, vrátane odberu 
vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva - vonkajšie priestory - hydrát boritanu 
zinočnatého - 3 % 

PROC 8b 

9: Balenie kvapalín na vyhradenej plniacej linke, vrátane váženia - vnútorné priestory - 
hydrát boritanu zinočnatého - 3 % 

PROC 9 

10: Balenie kvapalín na vyhradenej plniacej linke, vrátane váženia - vonkajšie priestory 
- hydrát boritanu zinočnatého - 3 % 

PROC 9 

11: Vzduchovo-disperzná aplikácia kvapalných hnojív - vnútorné priestory - hydrát 
boritanu zinočnatého - 3 % 

PROC 11 

12: Vzduchovo-disperzná aplikácia kvapalných hnojív - vonkajšie priestory - hydrát 
boritanu zinočnatého - 3 % 

PROC 11 

13: Vzduchovo-disperzná aplikácia kvapalných hnojív - vonkajšie priestory, traktor - 
hydrát boritanu zinočnatého - 3 % 

PROC 11 

14: Chemické analýzy kvapalných hnojív - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % PROC 15 

15: Manipulácia s tuhým hnojivom v štádiách s významným kontaktom - vnútorné 
priestory - 3 % hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 5 

16: Manipulácia s tuhým hnojivom v štádiách s významným kontaktom - vonkajšie 
priestory - 3 % hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 5 

17: Vykládka a nakládka tuhého hnojiva v neurčených zariadeniach, vrátane odberu 
vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva - vnútorné priestory - hydrát boritanu 
zinočnatého - 3 % 

PROC 8a 

18: Vykládka a nakládka tuhého hnojiva v neurčených zariadeniach, vrátane odberu PROC 8a 
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vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva - vonkajšie priestory - hydrát boritanu 
zinočnatého - 3 % 

19: Vykládka a nakládka tuhého hnojiva v určených zariadeniach, vrátane odberu vzoriek 
a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva - vnútorné priestory - hydrát boritanu 
zinočnatého - 3 % 

PROC 8b 

20: Vykládka a nakládka tuhého hnojiva v určených zariadeniach, vrátane odberu vzoriek 
a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva - vonkajšie priestory - hydrát boritanu 
zinočnatého - 3 % 

PROC 8b 

21: Balenie tuhých látok na vyhradenej plniacej linke, vrátane váženia - vnútorné 
priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % 

PROC 9 

22: Balenie tuhých látok na vyhradenej plniacej linke, vrátane váženia - vonkajšie 
priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % 

PROC 9 

23: Vzduchovo-disperzná aplikácia tuhých hnojív - vnútorné priestory - hydrát boritanu 
zinočnatého - 3 % 

PROC 11 

24: Vzduchovo-disperzná aplikácia tuhých hnojív - vonkajšie priestory - hydrát boritanu 
zinočnatého - 3 % 

PROC 11 

25: Vzduchovo-disperzná aplikácia tuhých hnojív - vonkajšie priestory, traktor - hydrát 
boritanu zinočnatého - 3 % 

PROC 11 

26: Chemické analýzy tuhých hnojív - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % PROC 15 

27: Manipulácia s kvapalným hnojivom v štádiách s významným kontaktom - vnútorné 
priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 50 % 

PROC 5 

28: Manipulácia s kvapalným hnojivom v štádiách s významným kontaktom - vonkajšie 
priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 50 % 

PROC 5 

29: Vypúšťanie a napúšťanie kvapalného hnojiva v neurčených zariadeniach, vrátane 
odberu vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva - vnútorné priestory - hydrát 
boritanu zinočnatého - 50 % 

PROC 8a 

30: Vypúšťanie a napúšťanie kvapalného hnojiva v neurčených zariadeniach, vrátane 
odberu vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva - vonkajšie priestory - hydrát 
boritanu zinočnatého - 50 % 

PROC 8a 

31: Vypúšťanie a napúšťanie kvapalného hnojiva v určených zariadeniach, vrátane 
odberu vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva - vnútorné priestory - hydrát 
boritanu zinočnatého - 50 % 

PROC 8b 

32: Vypúšťanie a napúšťanie kvapalného hnojiva v určených zariadeniach, vrátane 
odberu vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva - vonkajšie priestory - hydrát 
boritanu zinočnatého - 50 % 

PROC 8b 

33: Balenie kvapalín na vyhradenej plniacej linke, vrátane váženia - vnútorné priestory - 
hydrát boritanu zinočnatého - 50 % 

PROC 9 

34: Balenie kvapalín na vyhradenej plniacej linke, vrátane váženia - vonkajšie priestory 
- hydrát boritanu zinočnatého - 50 % 

PROC 9 

35: Vzduchovo-disperzná aplikácia kvapalných hnojív - vnútorné priestory - hydrát 
boritanu zinočnatého - 50 % 

PROC 11 

36: Vzduchovo-disperzná aplikácia kvapalných hnojív - vonkajšie priestory - hydrát 
boritanu zinočnatého - 50 % 

PROC 11 

37: Vzduchovo-disperzná aplikácia kvapalných hnojív - vonkajšie priestory, traktor - 
hydrát boritanu zinočnatého - 50 % 

PROC 11 

38: Chemické analýzy kvapalných hnojív - hydrát boritanu zinočnatého - 50 % PROC 15 

4.2. Podmienky použitia ovplyvňujúce expozíciu 

4.2.1. Kontrola environmentálnej expozície: Rozsiahle používanie nereaktívnej pomôcky 
pri spracovaní (žiadne začlenenie do výrobku alebo na výrobok, vnútorné/vonkajšie) - Zinok 
(ERC 8d, ERC 8a) 
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Podmienky a opatrenia týkajúce sa biologickej čističky odpadových vôd 

Predpokladá sa mestská čistička odpadových vôd. 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa externého spracovania odpadu (vrátane odpadu z výrobkov) 

Odpadový produkt alebo použité nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 

Ostatné podmienky, ktoré ovplyvňujú environmentálnu expozíciu 

Presun na iné miesto by sa mal minimalizovať. 

V súlade s požiadavkami správnej poľnohospodárskej praxe je pred aplikáciou boritanu zinočnatého potrebné 
posúdiť poľnohospodársku pôdu a miera aplikácie by mala byť upravená podľa výsledkov posúdenia 
a požiadaviek na poľnohospodárske plodiny 

4.2.2. Kontrola environmentálnej expozície: Rozsiahle používanie nereaktívnej pomôcky 
pri spracovaní (žiadne začlenenie do výrobku alebo na výrobok, vnútorné/vonkajšie) - Bór 
(ERC 8d, ERC 8a) 
Podmienky a opatrenia týkajúce sa biologickej čističky odpadových vôd 

Predpokladá sa mestská čistička odpadových vôd. 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa externého spracovania odpadu (vrátane odpadu z výrobkov) 

Odpadový produkt alebo použité nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 

Ostatné podmienky, ktoré ovplyvňujú environmentálnu expozíciu 

Presun na iné miesto by sa mal minimalizovať. 

V súlade s požiadavkami správnej poľnohospodárskej praxe je pred aplikáciou boritanu zinočnatého potrebné 
posúdiť poľnohospodársku pôdu a miera aplikácie by mala byť upravená podľa výsledkov posúdenia 
a požiadaviek na poľnohospodárske plodiny 

4.2.3. Kontrola expozície pracovníkov: Manipulácia s kvapalným hnojivom v štádiách 
s významným kontaktom - vnútorné priestory - 3 % hydrát boritanu zinočnatého (PROC 5) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 3 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom > 3 m2 

4.2.4. Kontrola expozície pracovníkov: Manipulácia s kvapalným hnojivom v štádiách 
s významným kontaktom - vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 
5) 
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Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 3 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom < 3 m2 

4.2.5. Kontrola expozície pracovníkov: Vypúšťanie a napúšťanie kvapalného hnojiva 
v neurčených zariadeniach, vrátane odberu vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva 
- vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 8a) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 3 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 1000 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

4.2.6. Kontrola expozície pracovníkov: Vypúšťanie a napúšťanie kvapalného hnojiva 
v neurčených zariadeniach, vrátane odberu vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva 
- vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 8a) 
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Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 3 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 1000 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva aplikáciu vo vonkajších priestoroch, v ktorej sa pracovník nachádza nie viac ako 4 metre od zdroja 
emisií 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

4.2.7. Kontrola expozície pracovníkov: Vypúšťanie a napúšťanie kvapalného hnojiva v 
určených zariadeniach, vrátane odberu vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva - 
vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 8b) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 3 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva plnenie s ponorom. 
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4.2.8. Kontrola expozície pracovníkov: Vypúšťanie a napúšťanie kvapalného hnojiva v 
určených zariadeniach, vrátane odberu vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva - 
vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 8b) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 3 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva aplikáciu vo vonkajších priestoroch, v ktorej sa pracovník nachádza nie viac ako 4 metre od zdroja 
emisií 

Pokrýva plnenie s ponorom. 

4.2.9. Kontrola expozície pracovníkov: Balenie kvapalín na vyhradenej plniacej linke, 
vrátane váženia - vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 9) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 3 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 100 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

4.2.10. Kontrola expozície pracovníkov: Balenie kvapalín na vyhradenej plniacej linke, 
vrátane váženia - vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 9) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 3 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 100 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

4.2.11. Kontrola expozície pracovníkov: Vzduchovo-disperzná aplikácia kvapalných hnojív 
- vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 11) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 3 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Stredná rýchlosť aplikácie (0,3 - 3 l/minútu) 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Rozprašovanie bez použitia stlačeného vzduchu alebo s nízkym použitím stlačeného vzduchu 

Zabezpečte, aby smer aplikácie bol len nadol. 

4.2.12. Kontrola expozície pracovníkov: Vzduchovo-disperzná aplikácia kvapalných hnojív 
- vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 11) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 3 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Stredná rýchlosť aplikácie (0,3 - 3 l/minútu) 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Vonkajšie priestory, nie v blízkosti budov 

Rozprašovanie bez použitia stlačeného vzduchu alebo s nízkym použitím stlačeného vzduchu 

Zabezpečte, aby smer aplikácie bol len nadol. 

4.2.13. Kontrola expozície pracovníkov: Vzduchovo-disperzná aplikácia kvapalných hnojív 
- vonkajšie priestory, traktor - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 11) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 3 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Vonkajšie priestory, nie v blízkosti budov 

Zabezpečte, aby smer aplikácie bol len nadol. 

4.2.14. Kontrola expozície pracovníkov: Chemické analýzy kvapalných hnojív - hydrát 
boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 15) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 3 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom < 0,3 m2 

4.2.15. Kontrola expozície pracovníkov: Manipulácia s tuhým hnojivom v štádiách 
s významným kontaktom - vnútorné priestory - 3 % hydrát boritanu zinočnatého (PROC 5) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 3 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 
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Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva množstvá < 100 kg 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva manipuláciu s nízkou úrovňou miešania (napr. manuálne miešanie). 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. uzavretý 
tabletovací stroj (sú možné relatívne malé otvory)). 

4.2.16. Kontrola expozície pracovníkov: Manipulácia s tuhým hnojivom v štádiách 
s významným kontaktom - vonkajšie priestory - 3 % hydrát boritanu zinočnatého (PROC 5) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 3 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 2 h/deň 

Pokrýva množstvá < 100 kg 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Pokrýva manipuláciu s nízkou úrovňou miešania (napr. manuálne miešanie). 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. uzavretý 
tabletovací stroj (sú možné relatívne malé otvory)). 
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4.2.17. Kontrola expozície pracovníkov: Vykládka a nakládka tuhého hnojiva 
v neurčených zariadeniach, vrátane odberu vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva 
- vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 8a) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 3 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos práškov < 1000 kg/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 

4.2.18. Kontrola expozície pracovníkov: Vykládka a nakládka tuhého hnojiva 
v neurčených zariadeniach, vrátane odberu vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva 
- vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 8a) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 3 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos práškov < 1000 kg/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 



 

Boritan zinočnatý  

Vytvoril Chesar 3.7 ES pre komunikáciu 130

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva aplikáciu vo vonkajších priestoroch, v ktorej sa pracovník nachádza nie viac ako 4 metre od zdroja 
emisií 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 

4.2.19. Kontrola expozície pracovníkov: Vykládka a nakládka tuhého hnojiva v určených 
zariadeniach, vrátane odberu vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva - vnútorné 
priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 8b) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 3 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 
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4.2.20. Kontrola expozície pracovníkov: Vykládka a nakládka tuhého hnojiva v určených 
zariadeniach, vrátane odberu vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva - vonkajšie 
priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 8b) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 3 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky rozpustené v kvapaline alebo zabudované do tekutej matrice 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva aplikáciu vo vonkajších priestoroch, v ktorej sa pracovník nachádza nie viac ako 4 metre od zdroja 
emisií 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 

4.2.21. Kontrola expozície pracovníkov: Balenie tuhých látok na vyhradenej plniacej linke, 
vrátane váženia - vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 9) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 3 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos práškov < 10 kg/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 

4.2.22. Kontrola expozície pracovníkov: Balenie tuhých látok na vyhradenej plniacej linke, 
vrátane váženia - vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 9) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 3 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos práškov < 10 kg/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. 
vysypanie prášku do veľkého vreca cez malý otvor). 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 

4.2.23. Kontrola expozície pracovníkov: Vzduchovo-disperzná aplikácia tuhých hnojív - 
vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 11) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 3 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 
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Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva utieranie prachu pomocou dúchadla. 

Zabezpečte, aby smer aplikácie bol len nadol. 

4.2.24. Kontrola expozície pracovníkov: Vzduchovo-disperzná aplikácia tuhých hnojív - 
vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 11) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 3 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Vonkajšie priestory, nie v blízkosti budov 

Pokrýva utieranie prachu pomocou dúchadla. 

Zabezpečte, aby smer aplikácie bol len nadol. 
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4.2.25. Kontrola expozície pracovníkov: Vzduchovo-disperzná aplikácia tuhých hnojív - 
vonkajšie priestory, traktor - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 11) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 3 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Vonkajšie priestory, nie v blízkosti budov 

Pokrýva rozprašovanie práškov. 

Zabezpečte, aby smer aplikácie bol len nadol. 

4.2.26. Kontrola expozície pracovníkov: Chemické analýzy tuhých hnojív - hydrát boritanu 
zinočnatého - 3 % (PROC 15) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 3 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva množstvá < 100 g 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

Pokrýva manipuláciu s nízkou úrovňou miešania (napr. manuálne miešanie). 

4.2.27. Kontrola expozície pracovníkov: Manipulácia s kvapalným hnojivom v štádiách 
s významným kontaktom - vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 50 % (PROC 
5) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 50 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 2 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom < 3 m2 

4.2.28. Kontrola expozície pracovníkov: Manipulácia s kvapalným hnojivom v štádiách 
s významným kontaktom - vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 50 % (PROC 
5) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 50 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 1 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 
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Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom < 3 m2 

4.2.29. Kontrola expozície pracovníkov: Vypúšťanie a napúšťanie kvapalného hnojiva 
v neurčených zariadeniach, vrátane odberu vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva 
- vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 50 % (PROC 8a) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 50 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 1000 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

4.2.30. Kontrola expozície pracovníkov: Vypúšťanie a napúšťanie kvapalného hnojiva 
v neurčených zariadeniach, vrátane odberu vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva 
- vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 50 % (PROC 8a) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 50 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 1000 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva aplikáciu vo vonkajších priestoroch, v ktorej sa pracovník nachádza nie viac ako 4 metre od zdroja 
emisií 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

4.2.31. Kontrola expozície pracovníkov: Vypúšťanie a napúšťanie kvapalného hnojiva v 
určených zariadeniach, vrátane odberu vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva - 
vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 50 % (PROC 8b) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 50 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva plnenie s ponorom. 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

4.2.32. Kontrola expozície pracovníkov: Vypúšťanie a napúšťanie kvapalného hnojiva v 
určených zariadeniach, vrátane odberu vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva - 
vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 50 % (PROC 8b) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 50 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 
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Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva aplikáciu vo vonkajších priestoroch, v ktorej sa pracovník nachádza nie viac ako 4 metre od zdroja 
emisií 

Pokrýva plnenie s ponorom. 

4.2.33. Kontrola expozície pracovníkov: Balenie kvapalín na vyhradenej plniacej linke, 
vrátane váženia - vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 50 % (PROC 9) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 50 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 100 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

4.2.34. Kontrola expozície pracovníkov: Balenie kvapalín na vyhradenej plniacej linke, 
vrátane váženia - vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 50 % (PROC 9) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 50 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 
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Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 100 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. prenos 
kvapaliny cez malý plniaci otvor, ako napríklad pri doplňovaní paliva do vozidiel). 

4.2.35. Kontrola expozície pracovníkov: Vzduchovo-disperzná aplikácia kvapalných hnojív 
- vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 50 % (PROC 11) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 50 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 4 h/deň 

Stredná rýchlosť aplikácie (0,3 - 3 l/minútu) 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Používajte respirátor, ktorý znižuje nečistoty v ovzduší aspoň 10-násobne (APF ≥ 10). Ďalšie špecifikácie sú 
uvedené v oddiele 8 KBÚ 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Rozprašovanie bez použitia stlačeného vzduchu alebo s nízkym použitím stlačeného vzduchu 

Zabezpečte, aby smer aplikácie bol len nadol. 
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4.2.36. Kontrola expozície pracovníkov: Vzduchovo-disperzná aplikácia kvapalných hnojív 
- vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 50 % (PROC 11) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 50 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 4 h/deň 

Stredná rýchlosť aplikácie (0,3 - 3 l/minútu) 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Používajte respirátor, ktorý znižuje nečistoty v ovzduší aspoň 10-násobne (APF ≥ 10). Ďalšie špecifikácie sú 
uvedené v oddiele 8 KBÚ 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Vonkajšie priestory, nie v blízkosti budov 

Rozprašovanie bez použitia stlačeného vzduchu alebo s nízkym použitím stlačeného vzduchu 

Zabezpečte, aby smer aplikácie bol len nadol. 

4.2.37. Kontrola expozície pracovníkov: Vzduchovo-disperzná aplikácia kvapalných hnojív 
- vonkajšie priestory, traktor - hydrát boritanu zinočnatého - 50 % (PROC 11) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 50 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Zabezpečte, aby pracovník bol v kabíne alebo v oddelenej miestnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Vonkajšie priestory, nie v blízkosti budov 

Pokrýva aplikáciu vo vonkajších priestoroch, v ktorej sa pracovník nachádza nie viac ako 4 metre od zdroja 
emisií 

Zabezpečte, aby smer aplikácie bol len nadol. 

4.2.38. Kontrola expozície pracovníkov: Chemické analýzy kvapalných hnojív - hydrát 
boritanu zinočnatého - 50 % (PROC 15) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 50 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom < 0,3 m2 

4.3. Odhad expozície a odkaz na príslušný zdroj 

4.3.1. Uvoľňovanie do životného prostredia a environmentálna expozícia: Rozsiahle 
používanie nereaktívnej pomôcky pri spracovaní (žiadne začlenenie do výrobku alebo na 
výrobok, vnútorné/vonkajšie) - Zinok (ERC 8d) 
Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Voda 8,64E-3 kg/deň Faktor odhadovaného uvoľnenia 

Vzduch 0 kg/deň Faktor odhadovaného uvoľnenia 

Pôda 0,55 kg/deň Faktor odhadovaného uvoľnenia 

  

Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Pitná voda 4,39E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,021 

Sediment (sladká voda) 48,13 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) 0,409 

Morská voda 5,99E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sediment (morská voda) 6,572 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) 0,116 
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Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Čistička odpadových vôd 4,31E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,043 

Poľnohospodárska pôda 0,282 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – inhalačne 
(systémové účinky) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – orálne 9,32E-5 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – kombinované cesty  < 0,01 

4.3.2. Uvoľňovanie do životného prostredia a environmentálna expozícia: Rozsiahle 
používanie nereaktívnej pomôcky pri spracovaní (žiadne začlenenie do výrobku alebo na 
výrobok, vnútorné/vonkajšie) - Bór (ERC 8d) 
Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Voda 8,64E-3 kg/deň Faktor odhadovaného uvoľnenia 

Vzduch 0 kg/deň Faktor odhadovaného uvoľnenia 

Pôda 0,55 kg/deň Faktor odhadovaného uvoľnenia 

  

Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Pitná voda 3,42E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Morská voda 3,37E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Čistička odpadových vôd 4,32E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Poľnohospodárska pôda 3,24E-3 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – inhalačne 
(systémové účinky) 

5,34E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – orálne 1,34E-4 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – kombinované cesty  < 0,01 

4.3.3. Expozícia pracovníkov: Manipulácia s kvapalným hnojivom v štádiách s významným 
kontaktom - vnútorné priestory - 3 % hydrát boritanu zinočnatého (PROC 5) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,6 mg/m³ (ART) 0,088 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,6 mg/m³ (ART) 0,741 

Dermálna, systémová, dlhodobá 2,742 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,095 

4.3.4. Expozícia pracovníkov: Manipulácia s kvapalným hnojivom v štádiách s významným 
kontaktom - vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 5) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,24 mg/m³ (ART) 0,035 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,24 mg/m³ (ART) 0,296 

Dermálna, systémová, dlhodobá 2,742 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,042 

4.3.5. Expozícia pracovníkov: Vypúšťanie a napúšťanie kvapalného hnojiva v neurčených 
zariadeniach, vrátane odberu vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva - vnútorné 
priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 8a) 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,12 mg/m³ (ART) 0,018 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,12 mg/m³ (ART) 0,148 

Dermálna, systémová, dlhodobá 2,742 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,025 

4.3.6. Expozícia pracovníkov: Vypúšťanie a napúšťanie kvapalného hnojiva v neurčených 
zariadeniach, vrátane odberu vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva - vonkajšie 
priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 8a) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 4,5E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 4,5E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 2,742 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

4.3.7. Expozícia pracovníkov: Vypúšťanie a napúšťanie kvapalného hnojiva v určených 
zariadeniach, vrátane odberu vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva - vnútorné 
priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 8b) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,013 mg/m³ (ART) 0,016 

Dermálna, systémová, dlhodobá 2,742 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

4.3.8. Expozícia pracovníkov: Vypúšťanie a napúšťanie kvapalného hnojiva v určených 
zariadeniach, vrátane odberu vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva - vonkajšie 
priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 8b) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 5E-4 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 5E-4 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 2,742 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

4.3.9. Expozícia pracovníkov: Balenie kvapalín na vyhradenej plniacej linke, vrátane 
váženia - vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 9) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,06 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,06 mg/m³ (ART) 0,074 

Dermálna, systémová, dlhodobá 1,372 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,012 

4.3.10. Expozícia pracovníkov: Balenie kvapalín na vyhradenej plniacej linke, vrátane 
váženia - vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 9) 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,071 mg/m³ (ART) 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,071 mg/m³ (ART) 0,088 

Dermálna, systémová, dlhodobá 1,372 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,014 

4.3.11. Expozícia pracovníkov: Vzduchovo-disperzná aplikácia kvapalných hnojív - 
vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 11) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,37 mg/m³ (ART) 0,054 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,37 mg/m³ (ART) 0,457 

Dermálna, systémová, dlhodobá 21,42 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,056 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,11 

4.3.12. Expozícia pracovníkov: Vzduchovo-disperzná aplikácia kvapalných hnojív - 
vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 11) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,19 mg/m³ (ART) 0,028 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,19 mg/m³ (ART) 0,235 

Dermálna, systémová, dlhodobá 21,42 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,056 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,083 

4.3.13. Expozícia pracovníkov: Vzduchovo-disperzná aplikácia kvapalných hnojív - 
vonkajšie priestory, traktor - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 11) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,044 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,044 mg/m³ (ART) 0,054 

Dermálna, systémová, dlhodobá 21,42 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,056 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,062 

4.3.14. Expozícia pracovníkov: Chemické analýzy kvapalných hnojív - hydrát boritanu 
zinočnatého - 3 % (PROC 15) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,044 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,044 mg/m³ (ART) 0,054 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,068 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

4.3.15. Expozícia pracovníkov: Manipulácia s tuhým hnojivom v štádiách s významným 
kontaktom - vnútorné priestory - 3 % hydrát boritanu zinočnatého (PROC 5) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,38 mg/m³ (ART) 0,056 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,38 mg/m³ (ART) 0,469 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Dermálna, systémová, dlhodobá 2,742 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,063 

4.3.16. Expozícia pracovníkov: Manipulácia s tuhým hnojivom v štádiách s významným 
kontaktom - vonkajšie priestory - 3 % hydrát boritanu zinočnatého (PROC 5) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,34 mg/m³ (ART) 0,05 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,34 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermálna, systémová, dlhodobá 2,742 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,057 

4.3.17. Expozícia pracovníkov: Vykládka a nakládka tuhého hnojiva v neurčených 
zariadeniach, vrátane odberu vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva - vnútorné 
priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 8a) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermálna, systémová, dlhodobá 2,742 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,07 

4.3.18. Expozícia pracovníkov: Vykládka a nakládka tuhého hnojiva v neurčených 
zariadeniach, vrátane odberu vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva - vonkajšie 
priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 8a) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,32 mg/m³ (ART) 0,047 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,32 mg/m³ (ART) 0,395 

Dermálna, systémová, dlhodobá 2,742 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,054 

4.3.19. Expozícia pracovníkov: Vykládka a nakládka tuhého hnojiva v určených 
zariadeniach, vrátane odberu vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva - vnútorné 
priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 8b) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermálna, systémová, dlhodobá 2,742 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,07 

4.3.20. Expozícia pracovníkov: Vykládka a nakládka tuhého hnojiva v určených 
zariadeniach, vrátane odberu vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva - vonkajšie 
priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 8b) 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,096 mg/m³ (ART) 0,014 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,096 mg/m³ (ART) 0,119 

Dermálna, systémová, dlhodobá 2,742 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,021 

4.3.21. Expozícia pracovníkov: Balenie tuhých látok na vyhradenej plniacej linke, vrátane 
váženia - vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 9) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,64 mg/m³ (ART) 0,094 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,64 mg/m³ (ART) 0,79 

Dermálna, systémová, dlhodobá 1,372 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,098 

4.3.22. Expozícia pracovníkov: Balenie tuhých látok na vyhradenej plniacej linke, vrátane 
váženia - vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 9) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,46 mg/m³ (ART) 0,068 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,46 mg/m³ (ART) 0,568 

Dermálna, systémová, dlhodobá 1,372 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,071 

4.3.23. Expozícia pracovníkov: Vzduchovo-disperzná aplikácia tuhých hnojív - vnútorné 
priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 11) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,58 mg/m³ (ART) 0,085 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,58 mg/m³ (ART) 0,716 

Dermálna, systémová, dlhodobá 21,42 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,056 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,141 

4.3.24. Expozícia pracovníkov: Vzduchovo-disperzná aplikácia tuhých hnojív - vonkajšie 
priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 11) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,37 mg/m³ (ART) 0,054 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,37 mg/m³ (ART) 0,457 

Dermálna, systémová, dlhodobá 21,42 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,056 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,11 

4.3.25. Expozícia pracovníkov: Vzduchovo-disperzná aplikácia tuhých hnojív - vonkajšie 
priestory, traktor - hydrát boritanu zinočnatého - 3 % (PROC 11) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,032 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,032 mg/m³ (ART) 0,04 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Dermálna, systémová, dlhodobá 21,42 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,056 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,06 

4.3.26. Expozícia pracovníkov: Chemické analýzy tuhých hnojív - hydrát boritanu 
zinočnatého - 3 % (PROC 15) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,068 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,043 

4.3.27. Expozícia pracovníkov: Manipulácia s kvapalným hnojivom v štádiách 
s významným kontaktom - vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 50 % (PROC 
5) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,5 mg/m³ (ART) 0,074 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,5 mg/m³ (ART) 0,617 

Dermálna, systémová, dlhodobá 13,71 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,036 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,109 

4.3.28. Expozícia pracovníkov: Manipulácia s kvapalným hnojivom v štádiách 
s významným kontaktom - vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 50 % (PROC 
5) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,49 mg/m³ (ART) 0,072 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,49 mg/m³ (ART) 0,605 

Dermálna, systémová, dlhodobá 13,71 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,036 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,108 

4.3.29. Expozícia pracovníkov: Vypúšťanie a napúšťanie kvapalného hnojiva 
v neurčených zariadeniach, vrátane odberu vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva 
- vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 50 % (PROC 8a) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,33 mg/m³ (ART) 0,049 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,33 mg/m³ (ART) 0,407 

Dermálna, systémová, dlhodobá 13,71 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,036 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,084 

4.3.30. Expozícia pracovníkov: Vypúšťanie a napúšťanie kvapalného hnojiva 
v neurčených zariadeniach, vrátane odberu vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva 
- vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 50 % (PROC 8a) 



 

Boritan zinočnatý  

Vytvoril Chesar 3.7 ES pre komunikáciu 148

Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,075 mg/m³ (ART) 0,011 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,075 mg/m³ (ART) 0,093 

Dermálna, systémová, dlhodobá 13,71 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,036 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,047 

4.3.31. Expozícia pracovníkov: Vypúšťanie a napúšťanie kvapalného hnojiva v určených 
zariadeniach, vrátane odberu vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva - vnútorné 
priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 50 % (PROC 8b) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,22 mg/m³ (ART) 0,032 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,22 mg/m³ (ART) 0,272 

Dermálna, systémová, dlhodobá 13,71 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,036 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,068 

4.3.32. Expozícia pracovníkov: Vypúšťanie a napúšťanie kvapalného hnojiva v určených 
zariadeniach, vrátane odberu vzoriek a čistenia zariadení od zvyškov hnojiva - vonkajšie 
priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 50 % (PROC 8b) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 8,4E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 8,4E-3 mg/m³ (ART) 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 13,71 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,036 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,037 

4.3.33. Expozícia pracovníkov: Balenie kvapalín na vyhradenej plniacej linke, vrátane 
váženia - vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 50 % (PROC 9) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,6 mg/m³ (ART) 0,088 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,6 mg/m³ (ART) 0,741 

Dermálna, systémová, dlhodobá 6,86 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) 0,018 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,106 

4.3.34. Expozícia pracovníkov: Balenie kvapalín na vyhradenej plniacej linke, vrátane 
váženia - vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 50 % (PROC 9) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,36 mg/m³ (ART) 0,053 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,36 mg/m³ (ART) 0,444 

Dermálna, systémová, dlhodobá 6,86 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) 0,018 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,071 

4.3.35. Expozícia pracovníkov: Vzduchovo-disperzná aplikácia kvapalných hnojív - 
vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 50 % (PROC 11) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,31 mg/m³ (ART) 0,046 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,31 mg/m³ (ART) 0,383 

Dermálna, systémová, dlhodobá 107,1 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,278 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,323 

4.3.36. Expozícia pracovníkov: Vzduchovo-disperzná aplikácia kvapalných hnojív - 
vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého - 50 % (PROC 11) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,16 mg/m³ (ART) 0,024 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,16 mg/m³ (ART) 0,198 

Dermálna, systémová, dlhodobá 107,1 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,278 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,301 

4.3.37. Expozícia pracovníkov: Vzduchovo-disperzná aplikácia kvapalných hnojív - 
vonkajšie priestory, traktor - hydrát boritanu zinočnatého - 50 % (PROC 11) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,53 mg/m³ (ART) 0,078 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,53 mg/m³ (ART) 0,654 

Dermálna, systémová, dlhodobá 107,1 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,278 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,355 

4.3.38. Expozícia pracovníkov: Chemické analýzy kvapalných hnojív - hydrát boritanu 
zinočnatého - 50 % (PROC 15) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,34 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,066 

4.4. Usmernenie pre následného užívateľa na vykonávanie hodnotenia, či 
pracuje v rámci hraníc vymedzených expozičným scenárom 
Usmernenie:  
Podmienky používania v podnikoch následných užívateľov sa môžu do istej miery líšiť od tých, ktoré sú opísané 
v expozičnom scenári. V prípade rozdielov medzi opisom podmienok používania v expozičnom scenári a vo vašej 
vlastnej praxi to neznamená, že dané používanie nie je pokryté. Riziko môže byť stále adekvátne kontrolované. 
Spôsob, akým stanovíte, či vaše podmienky sú ekvivalentné alebo nižšie sa nazýva „škálovanie“. Nižšie sú 
uvedené pokyny pre škálovanie.  

Ľudské zdravie: Dermálna expozícia pracovníkov je posúdená pomocou metódy TRA Workers 3.0 tak, ako je 
implementovaná v nástroji CHESAR v.3.7. Inhalačná expozícia pracovníkov je posúdená pomocou modelu ART 
v1.5. Tým bolo rozlíšené medzi bezvodým boritanom zinočnatým a hydrátom boritanu zinočnatého. Pre toto 
použitie je však identifikovaný ako relevantný len hydrát boritanu zinočnatého. 

Životné prostredie: Emisie do životného prostredia sú odhadnuté pomocou modelu EUSES v.2.1.2 tak, ako je 
implementovaný v nástroji CHESAR v3.7. Pre environmentálne modelovanie sa ako najhorší prípad predpokladá, 
že sa boritan zinočnatý úplne rozpustí vo vode na ióny Zn a B, ktoré spôsobujú toxicitu. Aj keď bezvodý boritan 
zinočnatý obsahuje 35,19 % Zn a 17,45 % B (v prípade foriem s obsahom vody budú tieto koncentrácie nižšie), 
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emisie do životného prostredia sú odhadnuté za predpokladu rovnakého množstva Zn a B. Uvoľňovania boli 
odhadnuté na základe Fertilizers Europe SpERC 8e.4.v3. 
 
Škálovací nástroj:  
Na škálovanie použite vyššie uvedené verejne dostupné modelovacie nástroje. 
 
Pokyny pre škálovanie:  
Škálovanie sa môže použiť na kontrolu, či sú vaše podmienky „ekvivalentné“ podmienkam definovaným 
v expozičnom scenári. Ak sa vaše podmienky používania trochu odlišujú od tých, ktoré sú uvedené v príslušnom 
expozičnom scenári, možno budete schopní demonštrovať, že za vašich podmienok používania sú úrovne 
expozície ekvivalentné alebo nižšie než za opísaných podmienok. Môže byť možné demonštrovať to 
kompenzovaním zmeny v jednej konkrétnej podmienke so zmenou v iných podmienkach.  
 
Škálovateľné parametre:  
V nasledujúcej časti sú uvedené na použitie pre škálovanie kľúčové určujúce faktory, ktoré sa pravdepodobne 
menia v skutočnej situácii.  

- Pracovníci:  
TRA Workers 3.0: Doba trvania činnosti, percentuálny obsah látky v zmesi/výrobku, prevádzková 
teplota, osobné ochranné prostriedky.  
 
ART v1.5: Doba trvania činnosti, percentuálny obsah látky v zmesi/výrobku, všeobecné vetranie, lokálne 
odsávanie, prevádzková teplota, veľkosť pracovnej miestnosti, vzdialenosť zdroja od budov, množstvo 
výrobku v pohybe a pri miešaní práškov, rýchlosť prenosu, pádová výška, otvorená plocha, typ plnenia 
pri prenose, typ aplikácie padajúcich kvapalných výrobkov, typ rozprašovacej aplikácie, smer 
rozprašovania, metóda rozprašovania kvapaliny na povrchy, rýchlosť aplikácie, úroveň kontaminácie, 
úroveň miešania pri pohybe a miešaní práškov, prostriedky na ochranu dýchacích ciest.  
Poznámka: Model ART predpokladá koncentrácie vzduchu v osobnej dýchacej zóne pracovníka mimo 
akýchkoľvek prostriedkov na ochranu dýchacích ciest (RPE). Použitie prostriedkov na ochranu 
dýchacích ciest bolo preto zvažované samostatne.  
 
Poznámka týkajúca sa RMM: Účinnosť je kľúčová informácia súvisiaca s opatreniami manažmentu rizík. 
Môžete si byť istí, že vaše opatrenia manažmentu rizík sú pokryté, ak ich účinnosť je rovná alebo vyššia 
než tá, ktorá je špecifikovaná v expozičnom scenári.  
 

- Životné prostredie:  
Faktory uvoľňovania.  

 
Ďalšie detaily ohľadom škálovania sú uvedené v príručke Guidance for downstream users v2.1 (október 2014) 
agentúry ECHA, ako aj v príručke Practical Guide 13 (jún 2012) agentúry ECHA.  
 
Hranice škálovania:  
RCR, ktoré sa nemajú prekračovať, sú opísané v oddiele 4.3. 
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5. ES 5: Rozsiahle použitie profesionálnymi pracovníkmi; 
Rôzne produkty (PC 16, PC 17, PC 24); Iné (SU 0) 

5.1. Deskriptory použitia 
Názov expozičného scenára: Profesionálne používanie mazív obsahujúcich boritan zinočnatý vo vozidlách 
a strojoch (ATIEL-ATC Use Group B(p)) 
Kategória produktov: Kvapaliny prenášajúce teplo (PC 16), Hydraulické kvapaliny (PC 17), Lubrikanty, mazivá 
a vypúšťané produkty (PC 24) 
Sektor použitia: Iné (SU 0) 

Životné prostredie  

1: Rozšírené používanie funkčnej kvapaliny (vnútorné/vonkajšie) - Zinok ERC 9b, ERC 9a 

2: Rozšírené používanie funkčnej kvapaliny (vnútorné/vonkajšie) - Bór ERC 9b, ERC 9a 

Pracovník  

3: Použitie ako mazivo/mazací tuk v uzavretom systéme - vnútorné priestory - bezvodý 
boritan zinočnatý 

PROC 1 

4: Použitie ako mazivo/mazací tuk v uzavretom systéme - vonkajšie priestory - bezvodý 
boritan zinočnatý 

PROC 1 

5: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, vrátane vypúšťania, opätovného plnenia 
- vnútorné priestory - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 8a 

6: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, vrátane vypúšťania, opätovného plnenia 
- vonkajšie priestory - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 8a 

7: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, vrátane vypúšťania, opätovného plnenia 
- vnútorné priestory - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 8b 

8: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, vrátane vypúšťania, opätovného plnenia 
- vonkajšie priestory - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 8b 

9: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, vrátane vypúšťania, opätovného plnenia 
- vnútorné priestory - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 20 

10: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, vrátane vypúšťania, opätovného 
plnenia - vonkajšie priestory - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 20 

11: Skladovanie materiálov - vnútorné priestory - bezvodý boritan zinočnatý PROC 1 

12: Skladovanie materiálov - vonkajšie priestory - bezvodý boritan zinočnatý PROC 1 

13: Skladovanie materiálov - vnútorné priestory - bezvodý boritan zinočnatý PROC 2 

14: Skladovanie materiálov - vonkajšie priestory - bezvodý boritan zinočnatý PROC 2 

15: Použitie ako mazivo/mazací tuk v uzavretom systéme - vnútorné priestory - hydrát 
boritanu zinočnatého 

PROC 1 

16: Použitie ako mazivo/mazací tuk v uzavretom systéme - vonkajšie priestory - hydrát 
boritanu zinočnatého 

PROC 1 

17: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, vrátane vypúšťania, opätovného 
plnenia - vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 8a 

18: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, vrátane vypúšťania, opätovného 
plnenia - vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 8a 

19: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, vrátane vypúšťania, opätovného 
plnenia - vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 8b 

20: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, vrátane vypúšťania, opätovného 
plnenia - vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 8b 

21: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, vrátane vypúšťania, opätovného 
plnenia - vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 20 

22: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, vrátane vypúšťania, opätovného 
plnenia - vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 20 
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23: Skladovanie materiálov - vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého PROC 1 

24: Skladovanie materiálov - vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého PROC 1 

25: Skladovanie materiálov - vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého PROC 2 

26: Skladovanie materiálov - vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého PROC 2 

5.2. Podmienky použitia ovplyvňujúce expozíciu 

5.2.1. Kontrola environmentálnej expozície: Rozšírené používanie funkčnej kvapaliny 
(vnútorné/vonkajšie) - Zinok (ERC 9b, ERC 9a) 
Podmienky a opatrenia týkajúce sa biologickej čističky odpadových vôd 

Predpokladá sa mestská čistička odpadových vôd. 

Ostatné podmienky, ktoré ovplyvňujú environmentálnu expozíciu 

Používanie vo vnútorných alebo vonkajších priestoroch 

5.2.2. Kontrola environmentálnej expozície: Rozšírené používanie funkčnej kvapaliny 
(vnútorné/vonkajšie) - Bór (ERC 9b, ERC 9a) 
Podmienky a opatrenia týkajúce sa biologickej čističky odpadových vôd 

Predpokladá sa mestská čistička odpadových vôd. 

Ostatné podmienky, ktoré ovplyvňujú environmentálnu expozíciu 

Používanie vo vnútorných alebo vonkajších priestoroch 

5.2.3. Kontrola expozície pracovníkov: Použitie ako mazivo/mazací tuk v uzavretom 
systéme - vnútorné priestory - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 1) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

Predpokladá sa teplota procesu do 150 °C 

5.2.4. Kontrola expozície pracovníkov: Použitie ako mazivo/mazací tuk v uzavretom 
systéme - vonkajšie priestory - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 1) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 
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Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Predpokladá sa teplota procesu do 150 °C 

5.2.5. Kontrola expozície pracovníkov: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, 
vrátane vypúšťania, opätovného plnenia - vnútorné priestory - bezvodý boritan zinočnatý 
(PROC 8a) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny so strednou až vysokou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 1000 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

5.2.6. Kontrola expozície pracovníkov: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, 
vrátane vypúšťania, opätovného plnenia - vonkajšie priestory - bezvodý boritan zinočnatý 
(PROC 8a) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny so strednou až vysokou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 1000 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
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zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

5.2.7. Kontrola expozície pracovníkov: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, 
vrátane vypúšťania, opätovného plnenia - vnútorné priestory - bezvodý boritan zinočnatý 
(PROC 8b) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny so strednou až vysokou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

5.2.8. Kontrola expozície pracovníkov: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, 
vrátane vypúšťania, opätovného plnenia - vonkajšie priestory - bezvodý boritan zinočnatý 
(PROC 8b) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny so strednou až vysokou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 
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Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

5.2.9. Kontrola expozície pracovníkov: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, 
vrátane vypúšťania, opätovného plnenia - vnútorné priestory - bezvodý boritan zinočnatý 
(PROC 20) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny so strednou až vysokou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 1000 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

5.2.10. Kontrola expozície pracovníkov: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, 
vrátane vypúšťania, opätovného plnenia - vonkajšie priestory - bezvodý boritan zinočnatý 
(PROC 20) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny so strednou až vysokou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 
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Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 1000 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

5.2.11. Kontrola expozície pracovníkov: Skladovanie materiálov - vnútorné priestory - 
bezvodý boritan zinočnatý (PROC 1) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

5.2.12. Kontrola expozície pracovníkov: Skladovanie materiálov - vonkajšie priestory - 
bezvodý boritan zinočnatý (PROC 1) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 
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Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

5.2.13. Kontrola expozície pracovníkov: Skladovanie materiálov - vnútorné priestory - 
bezvodý boritan zinočnatý (PROC 2) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny so strednou až vysokou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Použitie v uzavretých systémoch; Prenos je uzavretý s prijímajúcou nádobou ukotvenou alebo tesne pripojenou 
k zdrojovej nádobe.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom > 3 m2 

5.2.14. Kontrola expozície pracovníkov: Skladovanie materiálov - vonkajšie priestory - 
bezvodý boritan zinočnatý (PROC 2) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny so strednou až vysokou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Použitie v uzavretých systémoch; Prenos je uzavretý s prijímajúcou nádobou ukotvenou alebo tesne pripojenou 
k zdrojovej nádobe.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 
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Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom > 3 m2 

5.2.15. Kontrola expozície pracovníkov: Použitie ako mazivo/mazací tuk v uzavretom 
systéme - vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 1) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

Predpokladá sa teplota procesu do 150 °C 

5.2.16. Kontrola expozície pracovníkov: Použitie ako mazivo/mazací tuk v uzavretom 
systéme - vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 1) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Predpokladá sa teplota procesu do 150 °C 
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5.2.17. Kontrola expozície pracovníkov: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, 
vrátane vypúšťania, opätovného plnenia - vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého 
(PROC 8a) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny so strednou až vysokou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 1000 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

5.2.18. Kontrola expozície pracovníkov: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, 
vrátane vypúšťania, opätovného plnenia - vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého 
(PROC 8a) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny so strednou až vysokou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 1000 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 
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5.2.19. Kontrola expozície pracovníkov: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, 
vrátane vypúšťania, opätovného plnenia - vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého 
(PROC 8b) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny so strednou až vysokou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

5.2.20. Kontrola expozície pracovníkov: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, 
vrátane vypúšťania, opätovného plnenia - vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého 
(PROC 8b) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny so strednou až vysokou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 
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5.2.21. Kontrola expozície pracovníkov: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, 
vrátane vypúšťania, opätovného plnenia - vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého 
(PROC 20) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny so strednou až vysokou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 1000 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

5.2.22. Kontrola expozície pracovníkov: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, 
vrátane vypúšťania, opätovného plnenia - vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého 
(PROC 20) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny so strednou až vysokou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 1000 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 
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5.2.23. Kontrola expozície pracovníkov: Skladovanie materiálov - vnútorné priestory - 
hydrát boritanu zinočnatého (PROC 1) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

5.2.24. Kontrola expozície pracovníkov: Skladovanie materiálov - vonkajšie priestory - 
hydrát boritanu zinočnatého (PROC 1) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

5.2.25. Kontrola expozície pracovníkov: Skladovanie materiálov - vnútorné priestory - 
hydrát boritanu zinočnatého (PROC 2) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny so strednou až vysokou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 
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Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Použitie v uzavretých systémoch; Prenos je uzavretý s prijímajúcou nádobou ukotvenou alebo tesne pripojenou 
k zdrojovej nádobe.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom > 3 m2 

5.2.26. Kontrola expozície pracovníkov: Skladovanie materiálov - vonkajšie priestory - 
hydrát boritanu zinočnatého (PROC 2) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 25 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny so strednou až vysokou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Použitie v uzavretých systémoch; Prenos je uzavretý s prijímajúcou nádobou ukotvenou alebo tesne pripojenou 
k zdrojovej nádobe.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vonkajších priestoroch 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom > 3 m2 

5.3. Odhad expozície a odkaz na príslušný zdroj 

5.3.1. Uvoľňovanie do životného prostredia a environmentálna expozícia: Rozšírené 
používanie funkčnej kvapaliny (vnútorné/vonkajšie) - Zinok (ERC 9b) 
Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Voda 1,37E-4 kg/deň SPERC 

Vzduch 6,85E-4 kg/deň SPERC 
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Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Pôda 1,37E-4 kg/deň SPERC 

  

Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Pitná voda 2,78E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,014 

Sediment (sladká voda) 30,53 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) 0,259 

Morská voda 4,39E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sediment (morská voda) 4,812 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) 0,085 

Čistička odpadových vôd 6,84E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Poľnohospodárska pôda 0,282 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – inhalačne 
(systémové účinky) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – orálne 9,28E-5 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – kombinované cesty  < 0,01 

5.3.2. Uvoľňovanie do životného prostredia a environmentálna expozícia: Rozšírené 
používanie funkčnej kvapaliny (vnútorné/vonkajšie) - Bór (ERC 9b) 
Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Voda 1,37E-4 kg/deň SPERC 

Vzduch 6,85E-4 kg/deň SPERC 

Pôda 1,37E-4 kg/deň SPERC 

  

Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Pitná voda 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Morská voda 2,95E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Čistička odpadových vôd 6,85E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Poľnohospodárska pôda 3,22E-3 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – inhalačne 
(systémové účinky) 

4,16E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – orálne 1,21E-4 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – kombinované cesty  < 0,01 

5.3.3. Expozícia pracovníkov: Použitie ako mazivo/mazací tuk v uzavretom systéme - 
vnútorné priestory - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,024 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,087 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,02 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,025 

5.3.4. Expozícia pracovníkov: Použitie ako mazivo/mazací tuk v uzavretom systéme - 
vonkajšie priestory - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,017 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,061 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,02 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,018 

5.3.5. Expozícia pracovníkov: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, vrátane 
vypúšťania, opätovného plnenia - vnútorné priestory - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 
8a) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,232 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,409 

5.3.6. Expozícia pracovníkov: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, vrátane 
vypúšťania, opätovného plnenia - vonkajšie priestory - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 
8a) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,53 mg/m³ (ART) 0,214 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,53 mg/m³ (ART) 0,768 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,232 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,445 

5.3.7. Expozícia pracovníkov: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, vrátane 
vypúšťania, opätovného plnenia - vnútorné priestory - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 
8b) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,15 mg/m³ (ART) 0,06 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,15 mg/m³ (ART) 0,217 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,232 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,292 

5.3.8. Expozícia pracovníkov: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, vrátane 
vypúšťania, opätovného plnenia - vonkajšie priestory - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 
8b) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,18 mg/m³ (ART) 0,073 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,18 mg/m³ (ART) 0,261 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,232 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,304 

5.3.9. Expozícia pracovníkov: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, vrátane 
vypúšťania, opätovného plnenia - vnútorné priestory - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 
20) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermálna, systémová, dlhodobá 1,026 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,029 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,206 

5.3.10. Expozícia pracovníkov: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, vrátane 
vypúšťania, opätovného plnenia - vonkajšie priestory - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 
20) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,53 mg/m³ (ART) 0,214 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,53 mg/m³ (ART) 0,768 

Dermálna, systémová, dlhodobá 1,026 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,029 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,243 

5.3.11. Expozícia pracovníkov: Skladovanie materiálov - vnútorné priestory - bezvodý 
boritan zinočnatý (PROC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,024 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,087 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,02 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,025 

5.3.12. Expozícia pracovníkov: Skladovanie materiálov - vonkajšie priestory - bezvodý 
boritan zinočnatý (PROC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,017 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,061 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,02 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,018 

5.3.13. Expozícia pracovníkov: Skladovanie materiálov - vnútorné priestory - bezvodý 
boritan zinočnatý (PROC 2) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 9,9E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 9,9E-3 mg/m³ (ART) 0,014 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,822 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,023 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,027 

5.3.14. Expozícia pracovníkov: Skladovanie materiálov - vonkajšie priestory - bezvodý 
boritan zinočnatý (PROC 2) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 3,7E-4 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 3,7E-4 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,822 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 0,023 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

3.0) 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,023 

5.3.15. Expozícia pracovníkov: Použitie ako mazivo/mazací tuk v uzavretom systéme - 
vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,02 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

5.3.16. Expozícia pracovníkov: Použitie ako mazivo/mazací tuk v uzavretom systéme - 
vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,052 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,02 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

5.3.17. Expozícia pracovníkov: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, vrátane 
vypúšťania, opätovného plnenia - vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 
8a) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,021 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,086 

5.3.18. Expozícia pracovníkov: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, vrátane 
vypúšťania, opätovného plnenia - vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 
8a) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,53 mg/m³ (ART) 0,078 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,53 mg/m³ (ART) 0,654 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,021 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,099 

5.3.19. Expozícia pracovníkov: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, vrátane 
vypúšťania, opätovného plnenia - vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 
8b) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,15 mg/m³ (ART) 0,022 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,15 mg/m³ (ART) 0,185 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 0,021 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

3.0) 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,043 

5.3.20. Expozícia pracovníkov: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, vrátane 
vypúšťania, opätovného plnenia - vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 
8b) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,18 mg/m³ (ART) 0,026 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,18 mg/m³ (ART) 0,222 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,021 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,048 

5.3.21. Expozícia pracovníkov: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, vrátane 
vypúšťania, opätovného plnenia - vnútorné priestory - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 
20) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermálna, systémová, dlhodobá 1,026 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,067 

5.3.22. Expozícia pracovníkov: Všeobecná expozícia počas údržbových prác, vrátane 
vypúšťania, opätovného plnenia - vonkajšie priestory - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 
20) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,53 mg/m³ (ART) 0,078 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,53 mg/m³ (ART) 0,654 

Dermálna, systémová, dlhodobá 1,026 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,081 

5.3.23. Expozícia pracovníkov: Skladovanie materiálov - vnútorné priestory - hydrát 
boritanu zinočnatého (PROC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,02 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

5.3.24. Expozícia pracovníkov: Skladovanie materiálov - vonkajšie priestory - hydrát 
boritanu zinočnatého (PROC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,042 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,052 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,02 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

5.3.25. Expozícia pracovníkov: Skladovanie materiálov - vnútorné priestory - hydrát 
boritanu zinočnatého (PROC 2) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 9,9E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 9,9E-3 mg/m³ (ART) 0,012 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,822 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

5.3.26. Expozícia pracovníkov: Skladovanie materiálov - vonkajšie priestory - hydrát 
boritanu zinočnatého (PROC 2) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 3,7E-4 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 3,7E-4 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,822 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

5.4. Usmernenie pre následného užívateľa na vykonávanie hodnotenia, či 
pracuje v rámci hraníc vymedzených expozičným scenárom 
Usmernenie:  
Podmienky používania v podnikoch následných užívateľov sa môžu do istej miery líšiť od tých, ktoré sú opísané 
v expozičnom scenári. V prípade rozdielov medzi opisom podmienok používania v expozičnom scenári a vo vašej 
vlastnej praxi to neznamená, že dané používanie nie je pokryté. Riziko môže byť stále adekvátne kontrolované. 
Spôsob, akým stanovíte, či vaše podmienky sú ekvivalentné alebo nižšie sa nazýva „škálovanie“. Nižšie sú 
uvedené pokyny pre škálovanie.  

Ľudské zdravie: Dermálna expozícia pracovníkov je posúdená pomocou metódy TRA Workers 3.0 tak, ako je 
implementovaná v nástroji CHESAR v.3.7. Inhalačná expozícia pracovníkov pre väčšinu PROC je posudzovaná 
pomocou modelu ART v1.5. Len pre niektoré PROC je inhalačná expozícia posudzovaná pomocou metódy TRA 
Workers 3.0 tak, ako je implementovaná v nástroji CHESAR. Tým bolo rozlíšené medzi bezvodým boritanom 
zinočnatým a hydrátom boritanu zinočnatého.Životné prostredie: Emisie do životného prostredia sú odhadnuté 
pomocou modelu EUSES v.2.1.2 tak, ako je implementovaný v nástroji CHESAR v3.7. Pre environmentálne 
modelovanie sa ako najhorší prípad predpokladá, že sa boritan zinočnatý úplne rozpustí vo vode na ióny Zn a B, 
ktoré spôsobujú toxicitu. Aj keď bezvodý boritan zinočnatý obsahuje 35,19 % Zn a 17,45 % B (v prípade foriem 
s obsahom vody budú tieto koncentrácie nižšie), emisie do životného prostredia sú odhadnuté za predpokladu 
rovnakého množstva Zn a B. Uvoľňovania boli odhadnuté na základe SPERC ESVOC SpERC 9.6b.v2. 
 
Škálovací nástroj: 
Na škálovanie použite vyššie uvedené verejne dostupné modelovacie nástroje. 
 
Pokyny pre škálovanie:  
Škálovanie sa môže použiť na kontrolu, či sú vaše podmienky „ekvivalentné“ podmienkam definovaným 
v expozičnom scenári. Ak sa vaše podmienky používania trochu odlišujú od tých, ktoré sú uvedené v príslušnom 
expozičnom scenári, možno budete schopní demonštrovať, že za vašich podmienok používania sú úrovne 
expozície ekvivalentné alebo nižšie než za opísaných podmienok. Môže byť možné demonštrovať to 
kompenzovaním zmeny v jednej konkrétnej podmienke so zmenou v iných podmienkach.  
 
Škálovateľné parametre:  
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V nasledujúcej časti sú uvedené na použitie pre škálovanie kľúčové určujúce faktory, ktoré sa pravdepodobne 
menia v skutočnej situácii.  

- Pracovníci:  
TRA Workers 3.0: Doba trvania činnosti, percentuálny obsah látky v zmesi/výrobku, všeobecné vetranie, 
lokálne odsávanie, prevádzková teplota, osobné ochranné prostriedky.  
 
ART v1.5: Doba trvania činnosti, percentuálny obsah látky v zmesi/výrobku, všeobecné vetranie, lokálne 
odsávanie, prevádzková teplota, veľkosť pracovnej miestnosti, rýchlosť prenosu, typ plnenia pri prenose, 
typ aplikácie padajúcich kvapalných výrobkov, otvorená plocha, úroveň kontaminácie, vzdialenosť 
zdroja od budov, prostriedky na ochranu dýchacích ciest.  
Poznámka: Model ART predpokladá koncentrácie vzduchu v osobnej dýchacej zóne pracovníka mimo 
akýchkoľvek prostriedkov na ochranu dýchacích ciest (RPE). Použitie prostriedkov na ochranu 
dýchacích ciest bolo preto zvažované samostatne.  
 
Poznámka týkajúca sa RMM: Účinnosť je kľúčová informácia súvisiaca s opatreniami manažmentu rizík. 
Môžete si byť istí, že vaše opatrenia manažmentu rizík sú pokryté, ak ich účinnosť je rovná alebo vyššia 
než tá, ktorá je špecifikovaná v expozičnom scenári.  
 

- Životné prostredie:  
Faktory uvoľňovania.  

 
Ďalšie detaily ohľadom škálovania sú uvedené v príručke Guidance for downstream users v2.1 (október 2014) 
agentúry ECHA, ako aj v príručke Practical Guide 13 (jún 2012) agentúry ECHA.  
 
Hranice škálovania:  
RCR, ktoré sa nemajú prekračovať, sú opísané v oddiele 5.3. 
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6. ES 6: Rozsiahle použitie profesionálnymi pracovníkmi; 
Nátery a farby, riedidlá, odstraňovače náterov (PC 9a); Iné 
(SU 0) 

6.1. Deskriptory použitia 
Názov expozičného scenára: Profesionálne používanie náterov obsahujúcich boritan zinočnatý 
Kategória produktov: Nátery a farby, riedidlá, odstraňovače náterov (PC 9a) 
Sektor použitia: Iné (SU 0) 

Životné prostredie  

1: Rozšírené používanie s výsledným začlenením do výrobku alebo na výrobok (vnútorné) 
- Zinok 

ERC 8c 

2: Rozšírené používanie s výsledným začlenením do výrobku alebo na výrobok (vnútorné) 
- Bór 

ERC 8c 

3: Rozšírené používanie s výsledným začlenením do výrobku alebo na výrobok (vonkajšie) 
- Zinok 

ERC 8f 

4: Rozšírené používanie s výsledným začlenením do výrobku alebo na výrobok (vonkajšie) 
- Bór 

ERC 8f 

Pracovník  

5: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície 
alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - prášok - bezvodý boritan 
zinočnatý 

PROC 1 

6: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície 
alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - bezvodý 
boritan zinočnatý 

PROC 1 

7: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom procese s príležitostnou 
kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - prášok 
- bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 2 

8: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom procese s príležitostnou 
kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - 
kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 2 

9: Výroba alebo formulovanie v chemickom priemysle v uzavretom procese spracovania 
v šaržiach s príležitostne kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými 
podmienkami kontroly - prášok - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 3 

10: Výroba alebo formulovanie v chemickom priemysle v uzavretom procese spracovania 
v šaržiach s príležitostne kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými 
podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 3 

11: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v neurčených zariadeniach - prášok 
- bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 8a 

12: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v neurčených zariadeniach - 
kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 8a 

13: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených zariadeniach - prášok - 
bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 8b 

14: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených zariadeniach - kvapalná 
formulácia - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 8b 

15: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia) - 
prášok - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 9 

16: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia) - 
kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 9 

17: Použitie valčekov a štetcov - prášok - bezvodý boritan zinočnatý PROC 10 
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18: Použitie valčekov a štetcov - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý PROC 10 

19: Nepriemyselné rozprašovanie - prášok - bezvodý boritan zinočnatý PROC 11 

20: Nepriemyselné rozprašovanie - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý PROC 11 

21: Úprava výrobkov namáčaním a liatím - prášok - bezvodý boritan zinočnatý PROC 13 

22: Úprava výrobkov namáčaním a liatím - kvapalná formulácia - bezvodý boritan 
zinočnatý 

PROC 13 

23: Použitie vo forme laboratórneho činidla - prášok - bezvodý boritan zinočnatý PROC 15 

24: Použitie vo forme laboratórneho činidla - kvapalná formulácia - bezvodý boritan 
zinočnatý 

PROC 15 

25: Manuálne činnosti - bezvodý boritan zinočnatý PROC 19 

26: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti 
expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - prášok - hydrát boritanu 
zinočnatého 

PROC 1 

27: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti 
expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - 
hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 1 

28: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom procese s príležitostnou 
kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - prášok 
- hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 2 

29: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom procese s príležitostnou 
kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - 
kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 2 

30: Výroba alebo formulovanie v chemickom priemysle v uzavretom procese spracovania 
v šaržiach s príležitostne kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými 
podmienkami kontroly - prášok - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 3 

31: Výroba alebo formulovanie v chemickom priemysle v uzavretom procese spracovania 
v šaržiach s príležitostne kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými 
podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 3 

32: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v neurčených zariadeniach - prášok 
- hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 8a 

33: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v neurčených zariadeniach - 
kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 8a 

34: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených zariadeniach - prášok - 
hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 8b 

35: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených zariadeniach - kvapalná 
formulácia - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 8b 

36: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia) - 
prášok - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 9 

37: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia) - 
kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 9 

38: Použitie valčekov a štetcov - prášok - hydrát boritanu zinočnatého PROC 10 

39: Použitie valčekov a štetcov - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého PROC 10 

40: Nepriemyselné rozprašovanie - prášok - hydrát boritanu zinočnatého PROC 11 

41: Nepriemyselné rozprašovanie - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého PROC 11 

42: Úprava výrobkov namáčaním a liatím - prášok - hydrát boritanu zinočnatého PROC 13 

43: Úprava výrobkov namáčaním a liatím - kvapalná formulácia - hydrát boritanu 
zinočnatého 

PROC 13 

44: Použitie vo forme laboratórneho činidla - prášok - hydrát boritanu zinočnatého PROC 15 

45: Použitie vo forme laboratórneho činidla - kvapalná formulácia - hydrát boritanu 
zinočnatého 

PROC 15 
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46: Manuálne činnosti - hydrát boritanu zinočnatého PROC 19 

Následný expozičný scenár (scenáre) počas životnosti  

ES 10: Životnosť (profesionálny pracovník); Rôzne výrobky (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, 
AC 11, AC 13) 

 

ES 11: Životnosť (spotrebitelia); Rôzne výrobky (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, AC 11, AC 
13) 

 

6.2. Podmienky použitia ovplyvňujúce expozíciu 

6.2.1. Kontrola environmentálnej expozície: Rozšírené používanie s výsledným začlenením 
do výrobku alebo na výrobok (vnútorné) - Zinok (ERC 8c) 
Podmienky a opatrenia týkajúce sa biologickej čističky odpadových vôd 

Predpokladá sa mestská čistička odpadových vôd. 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa externého spracovania odpadu (vrátane odpadu z výrobkov) 

Odpadová voda z čistenia zariadení vypustená do štandardnej komunálnej čistiarne odpadových vôd; odpad 
z procesu môže recyklovať alebo spáliť miestny úrad alebo firma zaoberajúca sa zneškodňovaním odpadov 

Ostatné podmienky, ktoré ovplyvňujú environmentálnu expozíciu 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

6.2.2. Kontrola environmentálnej expozície: Rozšírené používanie s výsledným začlenením 
do výrobku alebo na výrobok (vnútorné) - Bór (ERC 8c) 
Podmienky a opatrenia týkajúce sa biologickej čističky odpadových vôd 

Predpokladá sa mestská čistička odpadových vôd. 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa externého spracovania odpadu (vrátane odpadu z výrobkov) 

Odpadová voda z čistenia zariadení vypustená do štandardnej komunálnej čistiarne odpadových vôd; odpad 
z procesu môže recyklovať alebo spáliť miestny úrad alebo firma zaoberajúca sa zneškodňovaním odpadov 

Ostatné podmienky, ktoré ovplyvňujú environmentálnu expozíciu 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

6.2.3. Kontrola environmentálnej expozície: Rozšírené používanie s výsledným začlenením 
do výrobku alebo na výrobok (vonkajšie) - Zinok (ERC 8f) 
Podmienky a opatrenia týkajúce sa biologickej čističky odpadových vôd 

Predpokladá sa mestská čistička odpadových vôd. 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa externého spracovania odpadu (vrátane odpadu z výrobkov) 

Odpadový produkt alebo použité nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 

6.2.4. Kontrola environmentálnej expozície: Rozšírené používanie s výsledným začlenením 
do výrobku alebo na výrobok (vonkajšie) - Bór (ERC 8f) 
Podmienky a opatrenia týkajúce sa biologickej čističky odpadových vôd 

Predpokladá sa mestská čistička odpadových vôd. 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa externého spracovania odpadu (vrátane odpadu z výrobkov) 

Odpadový produkt alebo použité nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 

6.2.5. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom 
procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami 
kontroly - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 1) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 
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Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

6.2.6. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom 
procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami 
kontroly - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 1) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

6.2.7. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom 
nepretržitom procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s 
rovnocennými podmienkami kontroly - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 2) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 
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Pokrýva množstvá < 1000 kg 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Použitie v uzavretých systémoch; Prenos je uzavretý s prijímajúcou nádobou ukotvenou alebo tesne pripojenou 
k zdrojovej nádobe.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva zaobchádzanie bez použitia stlačeného vzduchu. 

6.2.8. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom 
nepretržitom procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s 
rovnocennými podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý 
(PROC 2) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Použitie v uzavretých systémoch; Prenos je uzavretý s prijímajúcou nádobou ukotvenou alebo tesne pripojenou 
k zdrojovej nádobe.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom > 3 m2 
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6.2.9. Kontrola expozície pracovníkov: Výroba alebo formulovanie v chemickom priemysle 
v uzavretom procese spracovania v šaržiach s príležitostne kontrolovanou expozíciou alebo 
procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 
3) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva množstvá < 1000 kg 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Použitie v uzavretých systémoch; Prenos je uzavretý s prijímajúcou nádobou ukotvenou alebo tesne pripojenou 
k zdrojovej nádobe.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva zaobchádzanie bez použitia stlačeného vzduchu. 

6.2.10. Kontrola expozície pracovníkov: Výroba alebo formulovanie v chemickom 
priemysle v uzavretom procese spracovania v šaržiach s príležitostne kontrolovanou 
expozíciou alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - 
bezvodý boritan zinočnatý (PROC 3) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Použitie v uzavretých systémoch; Prenos je uzavretý s prijímajúcou nádobou ukotvenou alebo tesne pripojenou 
k zdrojovej nádobe.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom > 3 m2 

6.2.11. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8a) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 4 h/deň 

Pokrýva prenos práškov < 100 kg/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. 
vysypanie prášku do veľkého vreca cez malý otvor). 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 
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6.2.12. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8a) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 1000 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

6.2.13. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v 
určených zariadeniach - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8b) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 4 h/deň 

Pokrýva prenos práškov < 1000 kg/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 

6.2.14. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v 
určených zariadeniach - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8b) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 1000 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva plnenie s ponorom. 
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6.2.15. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená 
plniaca linka vrátane váženia) - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 9) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos práškov < 10 kg/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. 
vysypanie prášku do veľkého vreca cez malý otvor). 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 

6.2.16. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená 
plniaca linka vrátane váženia) - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 9) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 10 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

6.2.17. Kontrola expozície pracovníkov: Použitie valčekov a štetcov - prášok - bezvodý 
boritan zinočnatý (PROC 10) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 4 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Používajte respirátor, ktorý znižuje nečistoty v ovzduší aspoň 10-násobne (APF ≥ 10). Ďalšie špecifikácie sú 
uvedené v oddiele 8 KBÚ 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

6.2.18. Kontrola expozície pracovníkov: Použitie valčekov a štetcov - kvapalná formulácia 
- bezvodý boritan zinočnatý (PROC 10) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

6.2.19. Kontrola expozície pracovníkov: Nepriemyselné rozprašovanie - prášok - bezvodý 
boritan zinočnatý (PROC 11) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 4 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Používajte respirátor, ktorý znižuje nečistoty v ovzduší aspoň 20-násobne (APF ≥ 20). Ďalšie špecifikácie sú 
uvedené v oddiele 8 KBÚ 

Noste chemicky odolné rukavice (odskúšané podľa normy EN374) v kombinácii so „základným“ zaškolením 
zamestnancov. Ak sa predpokladá, že znečistenie pokožky sa rozšíri na ďalšie časti tela, potom by tieto časti 
tela mali byť tiež chránené nepriepustným odevom rovnakým spôsobom, aký je opísaný pre ruky. Ďalšie 
špecifikácie sú uvedené v oddiele 8 KBÚ. 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva rozprašovanie práškov. 

Zabezpečte, aby smer aplikácie bol len vodorovný alebo smerom nadol. 
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6.2.20. Kontrola expozície pracovníkov: Nepriemyselné rozprašovanie - kvapalná 
formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 11) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 4 h/deň 

Stredná rýchlosť aplikácie (0,3 - 3 l/minútu) 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Používajte respirátor, ktorý znižuje nečistoty v ovzduší aspoň 10-násobne (APF ≥ 10). Ďalšie špecifikácie sú 
uvedené v oddiele 8 KBÚ 

Noste chemicky odolné rukavice (odskúšané podľa normy EN374) v kombinácii so „základným“ zaškolením 
zamestnancov. Ak sa predpokladá, že znečistenie pokožky sa rozšíri na ďalšie časti tela, potom by tieto časti 
tela mali byť tiež chránené nepriepustným odevom rovnakým spôsobom, aký je opísaný pre ruky. Ďalšie 
špecifikácie sú uvedené v oddiele 8 KBÚ. 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Rozprašovanie bez použitia stlačeného vzduchu alebo s nízkym použitím stlačeného vzduchu 

Zabezpečte, aby smer aplikácie bol len vodorovný alebo smerom nadol. 

6.2.21. Kontrola expozície pracovníkov: Úprava výrobkov namáčaním a liatím - prášok - 
bezvodý boritan zinočnatý (PROC 13) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 4 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Používajte respirátor, ktorý znižuje nečistoty v ovzduší aspoň 10-násobne (APF ≥ 10). Ďalšie špecifikácie sú 
uvedené v oddiele 8 KBÚ 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

6.2.22. Kontrola expozície pracovníkov: Úprava výrobkov namáčaním a liatím - kvapalná 
formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 13) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom > 3 m2 

6.2.23. Kontrola expozície pracovníkov: Použitie vo forme laboratórneho činidla - prášok 
- bezvodý boritan zinočnatý (PROC 15) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky rozpustené v kvapaline alebo zabudované do tekutej matrice 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva množstvá < 100 g 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva manipuláciu s nízkou úrovňou miešania (napr. manuálne miešanie). 

6.2.24. Kontrola expozície pracovníkov: Použitie vo forme laboratórneho činidla - 
kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 15) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom < 0,3 m2 

6.2.25. Kontrola expozície pracovníkov: Manuálne činnosti - bezvodý boritan zinočnatý 
(PROC 19) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 26 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny so strednou až vysokou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Noste chemicky odolné rukavice (odskúšané podľa normy EN374) v kombinácii so „základným“ zaškolením 
zamestnancov. Ak sa predpokladá, že znečistenie pokožky sa rozšíri na ďalšie časti tela, potom by tieto časti 
tela mali byť tiež chránené nepriepustným odevom rovnakým spôsobom, aký je opísaný pre ruky. Ďalšie 
špecifikácie sú uvedené v oddiele 8 KBÚ. 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

6.2.26. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom 
procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami 
kontroly - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 1) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

6.2.27. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom 
procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami 
kontroly - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 1) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

6.2.28. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom 
nepretržitom procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s 
rovnocennými podmienkami kontroly - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 2) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva množstvá < 1000 kg 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Použitie v uzavretých systémoch; Prenos je uzavretý s prijímajúcou nádobou ukotvenou alebo tesne pripojenou 
k zdrojovej nádobe.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva zaobchádzanie bez použitia stlačeného vzduchu. 

6.2.29. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom 
nepretržitom procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s 
rovnocennými podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého 
(PROC 2) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 
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Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Použitie v uzavretých systémoch; Prenos je uzavretý s prijímajúcou nádobou ukotvenou alebo tesne pripojenou 
k zdrojovej nádobe.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom > 3 m2 

6.2.30. Kontrola expozície pracovníkov: Výroba alebo formulovanie v chemickom 
priemysle v uzavretom procese spracovania v šaržiach s príležitostne kontrolovanou 
expozíciou alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - prášok - hydrát boritanu 
zinočnatého (PROC 3) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva množstvá < 1000 kg 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Použitie v uzavretých systémoch; Prenos je uzavretý s prijímajúcou nádobou ukotvenou alebo tesne pripojenou 
k zdrojovej nádobe.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva zaobchádzanie bez použitia stlačeného vzduchu. 
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6.2.31. Kontrola expozície pracovníkov: Výroba alebo formulovanie v chemickom 
priemysle v uzavretom procese spracovania v šaržiach s príležitostne kontrolovanou 
expozíciou alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - 
hydrát boritanu zinočnatého (PROC 3) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Použitie v uzavretých systémoch; Prenos je uzavretý s prijímajúcou nádobou ukotvenou alebo tesne pripojenou 
k zdrojovej nádobe.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom > 3 m2 

6.2.32. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8a) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 4 h/deň 

Pokrýva prenos práškov < 100 kg/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. 
vysypanie prášku do veľkého vreca cez malý otvor). 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 

6.2.33. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8a) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 1000 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

6.2.34. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v 
určených zariadeniach - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8b) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 4 h/deň 

Pokrýva prenos práškov < 1000 kg/min 
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Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 

6.2.35. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v 
určených zariadeniach - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8b) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 1000 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva plnenie s ponorom. 
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6.2.36. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená 
plniaca linka vrátane váženia) - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 9) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos práškov < 10 kg/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. 
vysypanie prášku do veľkého vreca cez malý otvor). 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 

6.2.37. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená 
plniaca linka vrátane váženia) - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého 
(PROC 9) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 10 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

6.2.38. Kontrola expozície pracovníkov: Použitie valčekov a štetcov - prášok - hydrát 
boritanu zinočnatého (PROC 10) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 4 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Používajte respirátor, ktorý znižuje nečistoty v ovzduší aspoň 10-násobne (APF ≥ 10). Ďalšie špecifikácie sú 
uvedené v oddiele 8 KBÚ 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

6.2.39. Kontrola expozície pracovníkov: Použitie valčekov a štetcov - kvapalná formulácia 
- hydrát boritanu zinočnatého (PROC 10) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 
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6.2.40. Kontrola expozície pracovníkov: Nepriemyselné rozprašovanie - prášok - hydrát 
boritanu zinočnatého (PROC 11) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 4 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Zabezpečte dobrý štandard všeobecného vetrania (nie menej než 3 až 5 výmen vzduchu za hodinu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Používajte respirátor, ktorý znižuje nečistoty v ovzduší aspoň 20-násobne (APF ≥ 20). Ďalšie špecifikácie sú 
uvedené v oddiele 8 KBÚ 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva rozprašovanie práškov. 

Zabezpečte, aby smer aplikácie bol len vodorovný alebo smerom nadol. 

6.2.41. Kontrola expozície pracovníkov: Nepriemyselné rozprašovanie - kvapalná 
formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 11) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 4 h/deň 

Stredná rýchlosť aplikácie (0,3 - 3 l/minútu) 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Používajte respirátor, ktorý znižuje nečistoty v ovzduší aspoň 10-násobne (APF ≥ 10). Ďalšie špecifikácie sú 
uvedené v oddiele 8 KBÚ 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Rozprašovanie bez použitia stlačeného vzduchu alebo s nízkym použitím stlačeného vzduchu 

Zabezpečte, aby smer aplikácie bol len vodorovný alebo smerom nadol. 

6.2.42. Kontrola expozície pracovníkov: Úprava výrobkov namáčaním a liatím - prášok - 
hydrát boritanu zinočnatého (PROC 13) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 4 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Používajte respirátor, ktorý znižuje nečistoty v ovzduší aspoň 10-násobne (APF ≥ 10). Ďalšie špecifikácie sú 
uvedené v oddiele 8 KBÚ 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

6.2.43. Kontrola expozície pracovníkov: Úprava výrobkov namáčaním a liatím - kvapalná 
formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 13) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom > 3 m2 
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6.2.44. Kontrola expozície pracovníkov: Použitie vo forme laboratórneho činidla - prášok 
- hydrát boritanu zinočnatého (PROC 15) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva množstvá < 100 g 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva manipuláciu s nízkou úrovňou miešania (napr. manuálne miešanie). 

6.2.45. Kontrola expozície pracovníkov: Použitie vo forme laboratórneho činidla - 
kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 15) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom < 0,3 m2 
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6.2.46. Kontrola expozície pracovníkov: Manuálne činnosti - hydrát boritanu zinočnatého 
(PROC 19) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 26 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny so strednou až vysokou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

6.3. Odhad expozície a odkaz na príslušný zdroj 

6.3.1. Uvoľňovanie do životného prostredia a environmentálna expozícia: Rozšírené 
používanie s výsledným začlenením do výrobku alebo na výrobok (vnútorné) - Zinok (ERC 
8c) 
Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Voda 0 kg/deň SPERC 

Vzduch 0 kg/deň SPERC 

Pôda 0 kg/deň SPERC 

  

Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Pitná voda 2,76E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Sediment (sladká voda) 30,24 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) 0,257 

Morská voda 4,36E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sediment (morská voda) 4,783 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) 0,085 

Čistička odpadových vôd 0 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Poľnohospodárska pôda 0,282 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – inhalačne 
(systémové účinky) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – orálne 9,28E-5 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – kombinované cesty  < 0,01 

 6.3.2. Uvoľňovanie do životného prostredia a environmentálna expozícia: Rozšírené 
používanie s výsledným začlenením do výrobku alebo na výrobok (vnútorné) - Bór (ERC 8c) 
Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Voda 0 kg/deň SPERC 



 

Boritan zinočnatý  

Vytvoril Chesar 3.7 ES pre komunikáciu 198

Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Vzduch 0 kg/deň SPERC 

Pôda 0 kg/deň SPERC 

  

Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Pitná voda 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Morská voda 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Čistička odpadových vôd 0 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Poľnohospodárska pôda 3,22E-3 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – inhalačne 
(systémové účinky) 

4,14E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – orálne 1,2E-4 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – kombinované cesty  < 0,01 

6.3.3. Uvoľňovanie do životného prostredia a environmentálna expozícia: Rozšírené 
používanie s výsledným začlenením do výrobku alebo na výrobok (vonkajšie) - Zinok (ERC 
8f) 
Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Voda 9,62E-3 kg/deň ERC 

Vzduch 0,029 kg/deň ERC 

Pôda 9,62E-4 kg/deň ERC 

  

Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Pitná voda 4,58E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,022 

Sediment (sladká voda) 50,18 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) 0,426 

Morská voda 6,18E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,01 

Sediment (morská voda) 6,777 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) 0,12 

Čistička odpadových vôd 4,81E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,048 

Poľnohospodárska pôda 0,282 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – inhalačne 
(systémové účinky) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – orálne 9,33E-5 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – kombinované cesty  < 0,01 

6.3.4. Uvoľňovanie do životného prostredia a environmentálna expozícia: Rozšírené 
používanie s výsledným začlenením do výrobku alebo na výrobok (vonkajšie) - Bór (ERC 8f) 
Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Voda 9,62E-3 kg/deň ERC 

Vzduch 0,029 kg/deň ERC 

Pôda 9,62E-4 kg/deň ERC 

  

Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Pitná voda 3,47E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Morská voda 3,42E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Čistička odpadových vôd 4,81E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Poľnohospodárska pôda 3,24E-3 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) < 0,01 
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Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Človek cez prostredie – inhalačne 
(systémové účinky) 

5,48E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – orálne 1,35E-4 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – kombinované cesty  < 0,01 

6.3.5. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez 
pravdepodobnosti expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - prášok - 
bezvodý boritan zinočnatý (PROC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,024 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,087 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,02 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,025 

6.3.6. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez 
pravdepodobnosti expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - kvapalná 
formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,024 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,087 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,02 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,025 

6.3.7. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom 
procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými 
podmienkami kontroly - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 2) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,822 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,023 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,14 

6.3.8. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom 
procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými 
podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 2) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,013 mg/m³ (ART) 0,019 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,822 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,023 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,028 

6.3.9. Expozícia pracovníkov: Výroba alebo formulovanie v chemickom priemysle v 
uzavretom procese spracovania v šaržiach s príležitostne kontrolovanou expozíciou alebo 
procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 
3) 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,414 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,012 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,129 

6.3.10. Expozícia pracovníkov: Výroba alebo formulovanie v chemickom priemysle v 
uzavretom procese spracovania v šaržiach s príležitostne kontrolovanou expozíciou alebo 
procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - bezvodý boritan 
zinočnatý (PROC 3) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,013 mg/m³ (ART) 0,019 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,414 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,012 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,017 

6.3.11. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8a) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,232 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,405 

6.3.12. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8a) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,4 mg/m³ (ART) 0,161 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,4 mg/m³ (ART) 0,58 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,232 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,393 

6.3.13. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených 
zariadeniach - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8b) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,48 mg/m³ (ART) 0,194 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,48 mg/m³ (ART) 0,696 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,232 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,425 

6.3.14. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených 
zariadeniach - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8b) 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,013 mg/m³ (ART) 0,019 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,232 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,237 

6.3.15. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca 
linka vrátane váženia) - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 9) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,39 mg/m³ (ART) 0,157 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,39 mg/m³ (ART) 0,565 

Dermálna, systémová, dlhodobá 4,116 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,116 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,273 

6.3.16. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca 
linka vrátane váženia) - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 9) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,06 mg/m³ (ART) 0,024 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,06 mg/m³ (ART) 0,087 

Dermálna, systémová, dlhodobá 4,116 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,116 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,14 

6.3.17. Expozícia pracovníkov: Použitie valčekov a štetcov - prášok - bezvodý boritan 
zinočnatý (PROC 10) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,36 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,145 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,36 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,522 

Dermálna, systémová, dlhodobá 16,45 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,464 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,609 

6.3.18. Expozícia pracovníkov: Použitie valčekov a štetcov - kvapalná formulácia - bezvodý 
boritan zinočnatý (PROC 10) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,33 mg/m³ (ART) 0,133 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,33 mg/m³ (ART) 0,478 

Dermálna, systémová, dlhodobá 16,45 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,464 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,597 

6.3.19. Expozícia pracovníkov: Nepriemyselné rozprašovanie - prášok - bezvodý boritan 
zinočnatý (PROC 11) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,55 mg/m³ (ART) 0,222 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,55 mg/m³ (ART) 0,797 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Dermálna, systémová, dlhodobá 6,428 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,181 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,403 

6.3.20. Expozícia pracovníkov: Nepriemyselné rozprašovanie - kvapalná formulácia - 
bezvodý boritan zinočnatý (PROC 11) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,2 mg/m³ (ART) 0,081 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,2 mg/m³ (ART) 0,29 

Dermálna, systémová, dlhodobá 6,428 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,181 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,262 

6.3.21. Expozícia pracovníkov: Úprava výrobkov namáčaním a liatím - prášok - bezvodý 
boritan zinočnatý (PROC 13) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,18 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,073 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,18 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,261 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,232 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,304 

6.3.22. Expozícia pracovníkov: Úprava výrobkov namáčaním a liatím - kvapalná 
formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 13) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 6,6E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 6,6E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,232 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,234 

6.3.23. Expozícia pracovníkov: Použitie vo forme laboratórneho činidla - prášok - bezvodý 
boritan zinočnatý (PROC 15) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,27 mg/m³ (ART) 0,109 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,27 mg/m³ (ART) 0,391 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,204 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,115 

6.3.24. Expozícia pracovníkov: Použitie vo forme laboratórneho činidla - kvapalná 
formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 15) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,066 mg/m³ (ART) 0,027 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,066 mg/m³ (ART) 0,096 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,204 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,032 

6.3.25. Expozícia pracovníkov: Manuálne činnosti - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 19) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,32 mg/m³ (ART) 0,129 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,32 mg/m³ (ART) 0,464 

Dermálna, systémová, dlhodobá 14,14 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,399 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,528 

6.3.26. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez 
pravdepodobnosti expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - prášok - 
hydrát boritanu zinočnatého (PROC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,02 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

6.3.27. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez 
pravdepodobnosti expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - kvapalná 
formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,02 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

6.3.28. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom 
procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými 
podmienkami kontroly - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 2) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,822 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,045 

6.3.29. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom 
procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými 
podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 2) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,013 mg/m³ (ART) 0,016 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,822 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

6.3.30. Expozícia pracovníkov: Výroba alebo formulovanie v chemickom priemysle v 
uzavretom procese spracovania v šaržiach s príležitostne kontrolovanou expozíciou alebo 
procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - prášok - hydrát boritanu zinočnatého 
(PROC 3) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,414 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,044 

6.3.31. Expozícia pracovníkov: Výroba alebo formulovanie v chemickom priemysle v 
uzavretom procese spracovania v šaržiach s príležitostne kontrolovanou expozíciou alebo 
procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - hydrát boritanu 
zinočnatého (PROC 3) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,013 mg/m³ (ART) 0,016 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,414 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

6.3.32. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8a) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,021 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,085 

6.3.33. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8a) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,4 mg/m³ (ART) 0,059 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,4 mg/m³ (ART) 0,494 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,021 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,08 

6.3.34. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených 
zariadeniach - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8b) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,48 mg/m³ (ART) 0,071 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,48 mg/m³ (ART) 0,593 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,021 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,092 

6.3.35. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených 
zariadeniach - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8b) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,013 mg/m³ (ART) 0,016 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,021 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,023 

6.3.36. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca 
linka vrátane váženia) - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 9) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,39 mg/m³ (ART) 0,057 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,39 mg/m³ (ART) 0,481 

Dermálna, systémová, dlhodobá 4,116 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,011 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,068 

6.3.37. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca 
linka vrátane váženia) - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 9) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,06 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,06 mg/m³ (ART) 0,074 

Dermálna, systémová, dlhodobá 4,116 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,011 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,019 

6.3.38. Expozícia pracovníkov: Použitie valčekov a štetcov - prášok - hydrát boritanu 
zinočnatého (PROC 10) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,36 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,053 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,36 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,444 

Dermálna, systémová, dlhodobá 16,45 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,043 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,096 

6.3.39. Expozícia pracovníkov: Použitie valčekov a štetcov - kvapalná formulácia - hydrát 
boritanu zinočnatého (PROC 10) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,33 mg/m³ (ART) 0,049 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,33 mg/m³ (ART) 0,407 

Dermálna, systémová, dlhodobá 16,45 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,043 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,091 

6.3.40. Expozícia pracovníkov: Nepriemyselné rozprašovanie - prášok - hydrát boritanu 
zinočnatého (PROC 11) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,55 mg/m³ (ART) 0,081 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,55 mg/m³ (ART) 0,679 

Dermálna, systémová, dlhodobá 64,28 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,167 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,247 

6.3.41. Expozícia pracovníkov: Nepriemyselné rozprašovanie - kvapalná formulácia - 
hydrát boritanu zinočnatého (PROC 11) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,2 mg/m³ (ART) 0,029 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,2 mg/m³ (ART) 0,247 

Dermálna, systémová, dlhodobá 64,28 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,167 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,196 

6.3.42. Expozícia pracovníkov: Úprava výrobkov namáčaním a liatím - prášok - hydrát 
boritanu zinočnatého (PROC 13) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,18 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,026 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,18 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,222 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,021 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,048 

6.3.43. Expozícia pracovníkov: Úprava výrobkov namáčaním a liatím - kvapalná 
formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 13) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 6,6E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 6,6E-3 mg/m³ (ART) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,021 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,022 

6.3.44. Expozícia pracovníkov: Použitie vo forme laboratórneho činidla - prášok - hydrát 
boritanu zinočnatého (PROC 15) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,27 mg/m³ (ART) 0,04 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,27 mg/m³ (ART) 0,333 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,204 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,04 
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6.3.45. Expozícia pracovníkov: Použitie vo forme laboratórneho činidla - kvapalná 
formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 15) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,066 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,066 mg/m³ (ART) 0,081 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,204 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,01 

6.3.46. Expozícia pracovníkov: Manuálne činnosti - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 
19) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,32 mg/m³ (ART) 0,047 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,32 mg/m³ (ART) 0,395 

Dermálna, systémová, dlhodobá 141,4 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,366 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,413 

6.4. Usmernenie pre následného užívateľa na vykonávanie hodnotenia, či 
pracuje v rámci hraníc vymedzených expozičným scenárom 
Usmernenie:  
Podmienky používania v podnikoch následných užívateľov sa môžu do istej miery líšiť od tých, ktoré sú opísané 
v expozičnom scenári. V prípade rozdielov medzi opisom podmienok používania v expozičnom scenári a vo vašej 
vlastnej praxi to neznamená, že dané používanie nie je pokryté. Riziko môže byť stále adekvátne kontrolované. 
Spôsob, akým stanovíte, či vaše podmienky sú ekvivalentné alebo nižšie sa nazýva „škálovanie“. Nižšie sú 
uvedené pokyny pre škálovanie.  

Ľudské zdravie: Dermálna expozícia pracovníkov je posúdená pomocou metódy TRA Workers 3.0 tak, ako je 
implementovaná v nástroji CHESAR v.3.7. Inhalačná expozícia pracovníkov pre väčšinu PROC je posudzovaná 
pomocou modelu ART v1.5. Len pre niektoré PROC je inhalačná expozícia posudzovaná pomocou metódy TRA 
Workers 3.0 tak, ako je implementovaná v nástroji CHESAR. Tým bolo rozlíšené medzi bezvodým boritanom 
zinočnatým a hydrátom boritanu zinočnatého. 

Životné prostredie: Emisie do životného prostredia sú odhadnuté pomocou modelu EUSES v.2.1.2 tak, ako je 
implementovaný v nástroji CHESAR v3.7. Pre environmentálne modelovanie sa ako najhorší prípad predpokladá, 
že sa boritan zinočnatý úplne rozpustí vo vode na ióny Zn a B, ktoré spôsobujú toxicitu. Aj keď bezvodý boritan 
zinočnatý obsahuje 35,19 % Zn a 17,45 % B (v prípade foriem s obsahom vody budú tieto koncentrácie nižšie), 
emisie do životného prostredia sú odhadnuté za predpokladu rovnakého množstva Zn a B. Uvoľňovania boli 
odhadnuté na základe SPERC CEPE SPERC 8c.3a.v2 ERC 8c, zatiaľ čo pre ERC 8f sú štandardné faktory 
uvoľňovania dané usmernením ECHA Guidance R.16. 
 
Škálovací nástroj:  
Na škálovanie použite vyššie uvedené verejne dostupné modelovacie nástroje. 
 
Pokyny pre škálovanie:  
Škálovanie sa môže použiť na kontrolu, či sú vaše podmienky „ekvivalentné“ podmienkam definovaným 
v expozičnom scenári. Ak sa vaše podmienky používania trochu odlišujú od tých, ktoré sú uvedené v príslušnom 
expozičnom scenári, možno budete schopní demonštrovať, že za vašich podmienok používania sú úrovne 
expozície ekvivalentné alebo nižšie než za opísaných podmienok. Môže byť možné demonštrovať to 
kompenzovaním zmeny v jednej konkrétnej podmienke so zmenou v iných podmienkach.  
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Škálovateľné parametre:  
V nasledujúcej časti sú uvedené na použitie pre škálovanie kľúčové určujúce faktory, ktoré sa pravdepodobne 
menia v skutočnej situácii.  

- Pracovníci:  
TRA Workers 3.0: Doba trvania činnosti, percentuálny obsah látky v zmesi/výrobku, všeobecné vetranie, 
lokálne odsávanie, prevádzková teplota, osobné ochranné prostriedky.  
 
ART v1.5: Doba trvania činnosti, percentuálny obsah látky v zmesi/výrobku, všeobecné vetranie, lokálne 
odsávanie, prevádzková teplota, veľkosť pracovnej miestnosti, množstvo výrobku v pohybe a pri miešaní 
práškov, rýchlosť prenosu, pádová výška, typ plnenia pri prenose, typ aplikácie padajúcich kvapalných 
výrobkov, otvorená plocha, typ rozprašovacej aplikácie, smer rozprašovania, metóda rozprašovania 
kvapaliny na povrchy, rýchlosť aplikácie, úroveň kontaminácie, úroveň miešania pri pohybe a miešaní 
práškov, prostriedky na ochranu dýchacích ciest.  
Poznámka: Model ART predpokladá koncentrácie vzduchu v osobnej dýchacej zóne pracovníka mimo 
akýchkoľvek prostriedkov na ochranu dýchacích ciest (RPE). Použitie prostriedkov na ochranu 
dýchacích ciest bolo preto zvažované samostatne.  
 
Poznámka týkajúca sa RMM: Účinnosť je kľúčová informácia súvisiaca s opatreniami manažmentu rizík. 
Môžete si byť istí, že vaše opatrenia manažmentu rizík sú pokryté, ak ich účinnosť je rovná alebo vyššia 
než tá, ktorá je špecifikovaná v expozičnom scenári.  
 

- Životné prostredie:  
Faktory uvoľňovania.  

 
Ďalšie detaily ohľadom škálovania sú uvedené v príručke Guidance for downstream users v2.1 (október 2014) 
agentúry ECHA, ako aj v príručke Practical Guide 13 (jún 2012) agentúry ECHA.  
 
Hranice škálovania:  
RCR, ktoré sa nemajú prekračovať, sú opísané v oddiele 6.3. 
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7. ES 7: Rozsiahle použitie profesionálnymi pracovníkmi; 
Polymérové prípravky a zlúčeniny (PC 32); Iné (SU 0) 

7.1. Deskriptory použitia 
Názov expozičného scenára: Profesionálne používanie boritanu zinočnatého v polyméroch 
Kategória produktov: Polymérové prípravky a zlúčeniny (PC 32) 
Sektor použitia: Iné (SU 0) 

Životné prostredie  

1: Rozšírené používanie s výsledným začlenením do výrobku alebo na výrobok (vnútorné) 
- Zinok 

ERC 8c 

2: Rozšírené používanie s výsledným začlenením do výrobku alebo na výrobok (vnútorné) 
- Bór 

ERC 8c 

3: Rozšírené používanie s výsledným začlenením do výrobku alebo na výrobok (vonkajšie) 
- Zinok 

ERC 8f 

4: Rozšírené používanie s výsledným začlenením do výrobku alebo na výrobok (vonkajšie) 
- Bór 

ERC 8f 

Pracovník  

5: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície 
alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - prášok - bezvodý boritan 
zinočnatý 

PROC 1 

6: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície 
alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - bezvodý 
boritan zinočnatý 

PROC 1 

7: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom procese s príležitostnou 
kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - prášok 
- bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 2 

8: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom procese s príležitostnou 
kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - 
kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 2 

9: Kalandrovacie operácie - prášok - bezvodý boritan zinočnatý PROC 6 

10: Kalandrovacie operácie - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý PROC 6 

11: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v neurčených zariadeniach - prášok 
- bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 8a 

12: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v neurčených zariadeniach - 
kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 8a 

13: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených zariadeniach - prášok - 
bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 8b 

14: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených zariadeniach - kvapalná 
formulácia - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 8b 

15: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia) - 
prášok - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 9 

16: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia) - 
kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 9 

17: Použitie vo forme laboratórneho činidla - prášok - bezvodý boritan zinočnatý PROC 15 

18: Použitie vo forme laboratórneho činidla - kvapalná formulácia - bezvodý boritan 
zinočnatý 

PROC 15 

19: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti 
expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - prášok - hydrát boritanu 
zinočnatého 

PROC 1 
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20: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez pravdepodobnosti 
expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - 
hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 1 

21: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom procese s príležitostnou 
kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - prášok 
- hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 2 

22: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom procese s príležitostnou 
kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - 
kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 2 

23: Kalandrovacie operácie - prášok - hydrát boritanu zinočnatého PROC 6 

24: Kalandrovacie operácie - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého PROC 6 

25: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v neurčených zariadeniach - prášok 
- hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 8a 

26: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v neurčených zariadeniach - 
kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 8a 

27: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených zariadeniach - prášok - 
hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 8b 

28: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených zariadeniach - kvapalná 
formulácia - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 8b 

29: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia) - 
prášok - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 9 

30: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia) - 
kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 9 

31: Použitie vo forme laboratórneho činidla - prášok - hydrát boritanu zinočnatého PROC 15 

32: Použitie vo forme laboratórneho činidla - kvapalná formulácia - hydrát boritanu 
zinočnatého 

PROC 15 

Následný expozičný scenár (scenáre) počas životnosti  

ES 10: Životnosť (profesionálny pracovník); Rôzne výrobky (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, 
AC 11, AC 13) 

 

ES 11: Životnosť (spotrebitelia); Rôzne výrobky (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, AC 11, AC 
13) 

 

7.2. Podmienky použitia ovplyvňujúce expozíciu 

7.2.1. Kontrola environmentálnej expozície: Rozšírené používanie s výsledným začlenením 
do výrobku alebo na výrobok (vnútorné) - Zinok (ERC 8c) 
Podmienky a opatrenia týkajúce sa biologickej čističky odpadových vôd 

Predpokladá sa mestská čistička odpadových vôd. 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa externého spracovania odpadu (vrátane odpadu z výrobkov) 

Odpadový produkt alebo použité nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 

7.2.2. Kontrola environmentálnej expozície: Rozšírené používanie s výsledným začlenením 
do výrobku alebo na výrobok (vnútorné) - Bór (ERC 8c) 
Podmienky a opatrenia týkajúce sa biologickej čističky odpadových vôd 

Predpokladá sa mestská čistička odpadových vôd. 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa externého spracovania odpadu (vrátane odpadu z výrobkov) 

Odpadový produkt alebo použité nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 

7.2.3. Kontrola environmentálnej expozície: Rozšírené používanie s výsledným začlenením 
do výrobku alebo na výrobok (vonkajšie) - Zinok (ERC 8f) 
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Podmienky a opatrenia týkajúce sa biologickej čističky odpadových vôd 

Predpokladá sa mestská čistička odpadových vôd. 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa externého spracovania odpadu (vrátane odpadu z výrobkov) 

Odpadový produkt alebo použité nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 

7.2.4. Kontrola environmentálnej expozície: Rozšírené používanie s výsledným začlenením 
do výrobku alebo na výrobok (vonkajšie) - Bór (ERC 8f) 
Podmienky a opatrenia týkajúce sa biologickej čističky odpadových vôd 

Predpokladá sa mestská čistička odpadových vôd. 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa externého spracovania odpadu (vrátane odpadu z výrobkov) 

Odpadový produkt alebo použité nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 

7.2.5. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom 
procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami 
kontroly - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 1) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

7.2.6. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom 
procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami 
kontroly - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 1) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

7.2.7. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom 
nepretržitom procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s 
rovnocennými podmienkami kontroly - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 2) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva množstvá < 1000 kg 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Použitie v uzavretých systémoch; Prenos je uzavretý s prijímajúcou nádobou ukotvenou alebo tesne pripojenou 
k zdrojovej nádobe.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva zaobchádzanie bez použitia stlačeného vzduchu. 

7.2.8. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom 
nepretržitom procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s 
rovnocennými podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý 
(PROC 2) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Použitie v uzavretých systémoch; Prenos je uzavretý s prijímajúcou nádobou ukotvenou alebo tesne pripojenou 
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k zdrojovej nádobe.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom > 3 m2 

7.2.9. Kontrola expozície pracovníkov: Kalandrovacie operácie - prášok - bezvodý boritan 
zinočnatý (PROC 6) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva stláčanie práškov < 10 kg/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 150 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. uzavreté 
preosievanie veľkých vriec len s malým otvorom). 

7.2.10. Kontrola expozície pracovníkov: Kalandrovacie operácie - kvapalná formulácia - 
bezvodý boritan zinočnatý (PROC 6) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 
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Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 150 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

7.2.11. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8a) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 4 h/deň 

Pokrýva prenos práškov < 100 kg/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. 
vysypanie prášku do veľkého vreca cez malý otvor). 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 
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7.2.12. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8a) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 1000 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

7.2.13. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v 
určených zariadeniach - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8b) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 4 h/deň 

Pokrýva prenos práškov < 1000 kg/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 

7.2.14. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v 
určených zariadeniach - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8b) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 1000 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva plnenie s ponorom. 

7.2.15. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená 
plniaca linka vrátane váženia) - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 9) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 
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Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos práškov < 10 kg/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. 
vysypanie prášku do veľkého vreca cez malý otvor). 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 

7.2.16. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená 
plniaca linka vrátane váženia) - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 9) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 10 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 
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7.2.17. Kontrola expozície pracovníkov: Použitie vo forme laboratórneho činidla - prášok 
- bezvodý boritan zinočnatý (PROC 15) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky rozpustené v kvapaline alebo zabudované do tekutej matrice 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva množstvá < 100 g 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva manipuláciu s nízkou úrovňou miešania (napr. manuálne miešanie). 

7.2.18. Kontrola expozície pracovníkov: Použitie vo forme laboratórneho činidla - 
kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 15) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom < 0,3 m2 

7.2.19. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom 
procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami 
kontroly - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 1) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

7.2.20. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom 
procese bez pravdepodobnosti expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami 
kontroly - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 1) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 
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7.2.21. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom 
nepretržitom procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s 
rovnocennými podmienkami kontroly - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 2) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva množstvá < 1000 kg 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Použitie v uzavretých systémoch; Prenos je uzavretý s prijímajúcou nádobou ukotvenou alebo tesne pripojenou 
k zdrojovej nádobe.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva zaobchádzanie bez použitia stlačeného vzduchu. 

7.2.22. Kontrola expozície pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom 
nepretržitom procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s 
rovnocennými podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého 
(PROC 2) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Použitie v uzavretých systémoch; Prenos je uzavretý s prijímajúcou nádobou ukotvenou alebo tesne pripojenou 
k zdrojovej nádobe.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom > 3 m2 

7.2.23. Kontrola expozície pracovníkov: Kalandrovacie operácie - prášok - hydrát boritanu 
zinočnatého (PROC 6) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva stláčanie práškov < 10 kg/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 150 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. uzavreté 
preosievanie veľkých vriec len s malým otvorom). 

7.2.24. Kontrola expozície pracovníkov: Kalandrovacie operácie - kvapalná formulácia - 
hydrát boritanu zinočnatého (PROC 6) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 
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Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 150 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

7.2.25. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8a) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 4 h/deň 

Pokrýva prenos práškov < 100 kg/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. 
vysypanie prášku do veľkého vreca cez malý otvor). 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 

7.2.26. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8a) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 
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Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 1000 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

7.2.27. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v 
určených zariadeniach - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8b) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 4 h/deň 

Pokrýva prenos práškov < 1000 kg/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 
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7.2.28. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v 
určených zariadeniach - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8b) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 1000 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Proces uzavretý voľným uzáverom alebo krytom, nie vzduchotesne.; Uzáver nie je otvorený počas činnosti. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte vzdialenosť medzi zdrojom emisie a pracovníkom aspoň 1 m. 

Pokrýva plnenie s ponorom. 

7.2.29. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená 
plniaca linka vrátane váženia) - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 9) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos práškov < 10 kg/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Zabezpečte, aby sa pri zaobchádzaní zredukoval kontakt medzi výrobkom a okolitým vzduchom (napr. 
vysypanie prášku do veľkého vreca cez malý otvor). 

Pokrýva výšku počas prenosu < 0,5 m. 

7.2.30. Kontrola expozície pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená 
plniaca linka vrátane váženia) - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého 
(PROC 9) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva prenos kvapaliny < 10 l/min 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva plnenie sprevádzané špliechaním. 

7.2.31. Kontrola expozície pracovníkov: Použitie vo forme laboratórneho činidla - prášok 
- hydrát boritanu zinočnatého (PROC 15) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pevná látka; Vysoká prašnosť: Zaobchádzanie s výrobkom v jeho suchej forme má za následok prachový oblak, 
ktorý je jasne viditeľný určitú dobu. Napríklad mastencový prášok. 

Prášky, granule alebo peletizovaný materiál 

Pokrýva používanie jemných prachových materiálov. 

Pokrýva suchý výrobok s obsahom vlhkosti < 5 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva množstvá < 100 g 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 
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Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva manipuláciu s nízkou úrovňou miešania (napr. manuálne miešanie). 

7.2.32. Kontrola expozície pracovníkov: Použitie vo forme laboratórneho činidla - 
kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 15) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Kvapalina 

Pokrýva kvapaliny s nízkou až strednou viskozitou. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Zavedené efektívne postupy upratovania (napr. každodenné čistenie pomocou vhodných metód, preventívna 
údržba strojov, používanie ochranného odevu, ktorý odpudzuje úniky a obmedzuje osobnú expozíciu). 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Pokrýva objem miestnosti ≥ 100 m3 

Pokrýva otvorené vane alebo zásobárne s povrchom < 0,3 m2 

7.3. Odhad expozície a odkaz na príslušný zdroj 

7.3.1. Uvoľňovanie do životného prostredia a environmentálna expozícia: Rozšírené 
používanie s výsledným začlenením do výrobku alebo na výrobok (vnútorné) - Zinok (ERC 
8c) 
Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Voda 9,62E-3 kg/deň Faktor odhadovaného uvoľnenia 

Vzduch 0,029 kg/deň ERC 

Pôda 0 kg/deň ERC 

  

Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Pitná voda 4,58E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,022 

Sediment (sladká voda) 50,18 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) 0,426 

Morská voda 6,18E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,01 

Sediment (morská voda) 6,777 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) 0,12 
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Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Čistička odpadových vôd 4,81E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,048 

Poľnohospodárska pôda 0,282 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – inhalačne 
(systémové účinky) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – orálne 9,33E-5 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – kombinované cesty  < 0,01 

7.3.2. Uvoľňovanie do životného prostredia a environmentálna expozícia: Rozšírené 
používanie s výsledným začlenením do výrobku alebo na výrobok (vnútorné) - Bór (ERC 8c) 
Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Voda 9,62E-3 kg/deň Faktor odhadovaného uvoľnenia 

Vzduch 0,029 kg/deň ERC 

Pôda 0 kg/deň ERC 

  

Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Pitná voda 3,47E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Morská voda 3,42E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Čistička odpadových vôd 4,81E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Poľnohospodárska pôda 3,24E-3 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – inhalačne 
(systémové účinky) 

5,48E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – orálne 1,35E-4 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – kombinované cesty  < 0,01 

7.3.3. Uvoľňovanie do životného prostredia a environmentálna expozícia: Rozšírené 
používanie s výsledným začlenením do výrobku alebo na výrobok (vonkajšie) - Zinok (ERC 
8f) 
Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Voda 9,62E-3 kg/deň ERC 

Vzduch 0,029 kg/deň ERC 

Pôda 9,62E-4 kg/deň ERC 

  

Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Pitná voda 4,58E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,022 

Sediment (sladká voda) 50,18 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) 0,426 

Morská voda 6,18E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,01 

Sediment (morská voda) 6,777 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) 0,12 

Čistička odpadových vôd 4,81E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,048 

Poľnohospodárska pôda 0,282 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – inhalačne 
(systémové účinky) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – orálne 9,33E-5 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – kombinované cesty  < 0,01 
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7.3.4. Uvoľňovanie do životného prostredia a environmentálna expozícia: Rozšírené 
používanie s výsledným začlenením do výrobku alebo na výrobok (vonkajšie) - Bór (ERC 8f) 
Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Voda 9,62E-3 kg/deň ERC 

Vzduch 0,029 kg/deň ERC 

Pôda 9,62E-4 kg/deň ERC 

  

Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Pitná voda 3,47E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Morská voda 3,42E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Čistička odpadových vôd 4,81E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Poľnohospodárska pôda 3,24E-3 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – inhalačne 
(systémové účinky) 

5,48E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – orálne 1,35E-4 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – kombinované cesty  < 0,01 

7.3.5. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez 
pravdepodobnosti expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - prášok - 
bezvodý boritan zinočnatý (PROC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,024 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,087 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,02 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,025 

7.3.6. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez 
pravdepodobnosti expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - kvapalná 
formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,024 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,087 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,02 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,025 

7.3.7. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom 
procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými 
podmienkami kontroly - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 2) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,822 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,023 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,14 
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7.3.8. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom 
procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými 
podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 2) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,013 mg/m³ (ART) 0,019 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,822 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,023 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,028 

7.3.9. Expozícia pracovníkov: Kalandrovacie operácie - prášok - bezvodý boritan zinočnatý 
(PROC 6) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,117 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,42 

Dermálna, systémová, dlhodobá 16,45 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,464 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,581 

7.3.10. Expozícia pracovníkov: Kalandrovacie operácie - kvapalná formulácia - bezvodý 
boritan zinočnatý (PROC 6) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,177 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,638 

Dermálna, systémová, dlhodobá 16,45 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,464 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,641 

7.3.11. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8a) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,173 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,623 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,232 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,405 

7.3.12. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8a) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,4 mg/m³ (ART) 0,161 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,4 mg/m³ (ART) 0,58 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,232 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,393 

7.3.13. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených 
zariadeniach - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8b) 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,48 mg/m³ (ART) 0,194 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,48 mg/m³ (ART) 0,696 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,232 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,425 

7.3.14. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených 
zariadeniach - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 8b) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,013 mg/m³ (ART) 0,019 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,232 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,237 

7.3.15. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca 
linka vrátane váženia) - prášok - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 9) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,39 mg/m³ (ART) 0,157 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,39 mg/m³ (ART) 0,565 

Dermálna, systémová, dlhodobá 4,116 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,116 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,273 

7.3.16. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca 
linka vrátane váženia) - kvapalná formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 9) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,06 mg/m³ (ART) 0,024 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,06 mg/m³ (ART) 0,087 

Dermálna, systémová, dlhodobá 4,116 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,116 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,14 

7.3.17. Expozícia pracovníkov: Použitie vo forme laboratórneho činidla - prášok - bezvodý 
boritan zinočnatý (PROC 15) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,27 mg/m³ (ART) 0,109 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,27 mg/m³ (ART) 0,391 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,204 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,115 

7.3.18. Expozícia pracovníkov: Použitie vo forme laboratórneho činidla - kvapalná 
formulácia - bezvodý boritan zinočnatý (PROC 15) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,066 mg/m³ (ART) 0,027 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,066 mg/m³ (ART) 0,096 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,204 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,032 

7.3.19. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez 
pravdepodobnosti expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - prášok - 
hydrát boritanu zinočnatého (PROC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,02 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

7.3.20. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom procese bez 
pravdepodobnosti expozície alebo procesy s rovnocennými podmienkami kontroly - kvapalná 
formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,06 mg/m³ (TRA Workers 3.0) 0,074 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,02 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 3.0) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

7.3.21. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom 
procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými 
podmienkami kontroly - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 2) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,822 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,045 

7.3.22. Expozícia pracovníkov: Chemická výroba alebo rafinéria v uzavretom nepretržitom 
procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou alebo procesy s rovnocennými 
podmienkami kontroly - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 2) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,013 mg/m³ (ART) 0,016 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,822 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

7.3.23. Expozícia pracovníkov: Kalandrovacie operácie - prášok - hydrát boritanu 
zinočnatého (PROC 6) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,043 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,29 mg/m³ (ART) 0,358 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Dermálna, systémová, dlhodobá 16,45 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,043 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,085 

7.3.24. Expozícia pracovníkov: Kalandrovacie operácie - kvapalná formulácia - hydrát 
boritanu zinočnatého (PROC 6) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,065 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,44 mg/m³ (ART) 0,543 

Dermálna, systémová, dlhodobá 16,45 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,043 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,107 

7.3.25. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8a) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,063 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,43 mg/m³ (ART) 0,531 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,021 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,085 

7.3.26. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) 
v neurčených zariadeniach - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8a) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,4 mg/m³ (ART) 0,059 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,4 mg/m³ (ART) 0,494 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,021 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,08 

7.3.27. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených 
zariadeniach - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8b) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,48 mg/m³ (ART) 0,071 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,48 mg/m³ (ART) 0,593 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,021 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,092 

7.3.28. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi (plnenie a vypúšťanie) v určených 
zariadeniach - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 8b) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,013 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,013 mg/m³ (ART) 0,016 

Dermálna, systémová, dlhodobá 8,226 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,021 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,023 

7.3.29. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca 
linka vrátane váženia) - prášok - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 9) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,39 mg/m³ (ART) 0,057 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,39 mg/m³ (ART) 0,481 

Dermálna, systémová, dlhodobá 4,116 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,011 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,068 

7.3.30. Expozícia pracovníkov: Presun látky alebo zmesi do malých nádob (určená plniaca 
linka vrátane váženia) - kvapalná formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 9) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,06 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,06 mg/m³ (ART) 0,074 

Dermálna, systémová, dlhodobá 4,116 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,011 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,019 

7.3.31. Expozícia pracovníkov: Použitie vo forme laboratórneho činidla - prášok - hydrát 
boritanu zinočnatého (PROC 15) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,27 mg/m³ (ART) 0,04 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,27 mg/m³ (ART) 0,333 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,204 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,04 

7.3.32. Expozícia pracovníkov: Použitie vo forme laboratórneho činidla - kvapalná 
formulácia - hydrát boritanu zinočnatého (PROC 15) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0,066 mg/m³ (ART) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0,066 mg/m³ (ART) 0,081 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,204 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,01 

7.4. Usmernenie pre následného užívateľa na vykonávanie hodnotenia, či 
pracuje v rámci hraníc vymedzených expozičným scenárom 
Usmernenie:  
Podmienky používania v podnikoch následných užívateľov sa môžu do istej miery líšiť od tých, ktoré sú opísané 
v expozičnom scenári. V prípade rozdielov medzi opisom podmienok používania v expozičnom scenári a vo vašej 
vlastnej praxi to neznamená, že dané používanie nie je pokryté. Riziko môže byť stále adekvátne kontrolované. 
Spôsob, akým stanovíte, či vaše podmienky sú ekvivalentné alebo nižšie sa nazýva „škálovanie“. Nižšie sú 
uvedené pokyny pre škálovanie.  

Ľudské zdravie: Dermálna expozícia pracovníkov je posúdená pomocou metódy TRA Workers 3.0 tak, ako je 
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implementovaná v nástroji CHESAR v.3.7. Inhalačná expozícia pracovníkov pre väčšinu PROC je posudzovaná 
pomocou modelu ART v1.5. Len pre niektoré PROC je inhalačná expozícia posudzovaná pomocou metódy TRA 
Workers 3.0 tak, ako je implementovaná v nástroji CHESAR. Tým bolo rozlíšené medzi bezvodým boritanom 
zinočnatým a hydrátom boritanu zinočnatého. 

Životné prostredie: Emisie do životného prostredia sú odhadnuté pomocou modelu EUSES v.2.1.2 tak, ako je 
implementovaný v nástroji CHESAR v3.7. Pre environmentálne modelovanie sa ako najhorší prípad predpokladá, 
že sa boritan zinočnatý úplne rozpustí vo vode na ióny Zn a B, ktoré spôsobujú toxicitu. Aj keď bezvodý boritan 
zinočnatý obsahuje 35,19 % Zn a 17,45 % B (v prípade foriem s obsahom vody budú tieto koncentrácie nižšie), 
emisie do životného prostredia sú odhadnuté za predpokladu rovnakého množstva Zn a B. Uvoľňovanie do 
vzduchu a pôdy bolo odhadnuté na základe štandardných faktorov uvoľňovania pre ERC 8c. Faktor uvoľňovania 
pre uvoľňovanie do vody je upravený na 5 % na základe usmernenia ECHA Guidance R.16, keďže daná látka nie 
je rozpustená/rozptýlená v prebytočnej vode. Pre ERC 8f sú použité štandardné faktory uvoľňovania tak, ako sú 
dané usmernením ECHA Guidance R.16. 
 
Škálovací nástroj:  
Na škálovanie použite vyššie uvedené verejne dostupné modelovacie nástroje. 
 
Pokyny pre škálovanie:  
Škálovanie sa môže použiť na kontrolu, či sú vaše podmienky „ekvivalentné“ podmienkam definovaným 
v expozičnom scenári. Ak sa vaše podmienky používania trochu odlišujú od tých, ktoré sú uvedené v príslušnom 
expozičnom scenári, možno budete schopní demonštrovať, že za vašich podmienok používania sú úrovne 
expozície ekvivalentné alebo nižšie než za opísaných podmienok. Môže byť možné demonštrovať to 
kompenzovaním zmeny v jednej konkrétnej podmienke so zmenou v iných podmienkach.  
 
Škálovateľné parametre: 
V nasledujúcej časti sú uvedené na použitie pre škálovanie kľúčové určujúce faktory, ktoré sa pravdepodobne 
menia v skutočnej situácii.  

- Pracovníci:  
TRA Workers 3.0: Doba trvania činnosti, percentuálny obsah látky v zmesi/výrobku, všeobecné vetranie, 
lokálne odsávanie, prevádzková teplota, osobné ochranné prostriedky.  
 
ART v1.5: Doba trvania činnosti, percentuálny obsah látky v zmesi/výrobku, všeobecné vetranie, lokálne 
odsávanie, prevádzková teplota, veľkosť pracovnej miestnosti, rýchlosť prenosu, typ plnenia pri prenose, 
typ aplikácie padajúcich kvapalných výrobkov, pádová výška, úroveň miešania pri pohybe a miešaní 
práškov, otvorená plocha, úroveň kontaminácie, prostriedky na ochranu dýchacích ciest.  
Poznámka: Model ART predpokladá koncentrácie vzduchu v osobnej dýchacej zóne pracovníka mimo 
akýchkoľvek prostriedkov na ochranu dýchacích ciest (RPE). Použitie prostriedkov na ochranu 
dýchacích ciest bolo preto zvažované samostatne.  
 
Poznámka týkajúca sa RMM: Účinnosť je kľúčová informácia súvisiaca s opatreniami manažmentu rizík. 
Môžete si byť istí, že vaše opatrenia manažmentu rizík sú pokryté, ak ich účinnosť je rovná alebo vyššia 
než tá, ktorá je špecifikovaná v expozičnom scenári.  
 

- Životné prostredie:  
Faktory uvoľňovania.  

 
Ďalšie detaily ohľadom škálovania sú uvedené v príručke Guidance for downstream users v2.1 (október 2014) 
agentúry ECHA, ako aj v príručke Practical Guide 13 (jún 2012) agentúry ECHA.  
 
Hranice škálovania:  
RCR, ktoré sa nemajú prekračovať, sú opísané v oddiele 7.3. 
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8. ES 8: Spotrebiteľské použitie; Lubrikanty, mazivá a 
vypúšťané produkty (PC 24) 

8.1. Deskriptory použitia 
Názov expozičného scenára: Spotrebiteľské používanie mazív obsahujúcich boritan zinočnatý v automobiloch 
(ATIEL-ATC skupina použitia B(c)) 
Kategória produktov: Lubrikanty, mazivá a vypúšťané produkty (PC 24) 

Životné prostredie  

1: Rozšírené používanie funkčnej kvapaliny (vnútorné/vonkajšie) - Zinok ERC 9b, ERC 9a 

2: Rozšírené používanie funkčnej kvapaliny (vnútorné/vonkajšie) - Bór ERC 9b, ERC 9a 

Spotrebiteľ  

3: Lubrikanty, mazivá a vypúšťané produkty - bezvodý boritan zinočnatý PC 24 

4: Lubrikanty, mazivá a vypúšťané produkty - hydrát boritanu zinočnatého PC 24 

8.2. Podmienky použitia ovplyvňujúce expozíciu 

8.2.1. Kontrola environmentálnej expozície: Rozšírené používanie funkčnej kvapaliny 
(vnútorné/vonkajšie) - Zinok (ERC 9b, ERC 9a) 
Použité množstvá, frekvencia a trvanie používania (alebo počas životnosti) 

Denné množstvo na podnik = tony/deň 

Ostatné podmienky, ktoré ovplyvňujú environmentálnu expozíciu 

Predpokladá sa mestská čistička odpadových vôd. 

Používanie vo vnútorných alebo vonkajších priestoroch 

8.2.2. Kontrola environmentálnej expozície: Rozšírené používanie funkčnej kvapaliny 
(vnútorné/vonkajšie) - Bór (ERC 9b, ERC 9a) 
Použité množstvá, frekvencia a trvanie používania (alebo počas životnosti) 

Denné množstvo na podnik = tony/deň 

Ostatné podmienky, ktoré ovplyvňujú environmentálnu expozíciu 

Predpokladá sa mestská čistička odpadových vôd. 

Používanie vo vnútorných alebo vonkajších priestoroch 

8.2.3. Kontrola expozície spotrebiteľov: Lubrikanty, mazivá a vypúšťané produkty - 
bezvodý boritan zinočnatý (PC 24) 

[ECETOC TRA: Kvapaliny] 

Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 0,29 % 

Orálna expozícia je považovaná za irelevantnú. 

Žiadne rozprašovanie 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pre každú udalosť použitia pokrýva množstvá do 5E3 g/udalosť 

Doba expozície = 4 h/udalosť 

Pokrýva použitie do jednej udalosti za deň 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu spotrebiteľov 

Predpokladá sa, že potenciálny kontakt s pokožkou je obmedzený na ruky. 
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8.2.4. Kontrola expozície spotrebiteľov: Lubrikanty, mazivá a vypúšťané produkty - hydrát 
boritanu zinočnatého (PC 24) 

[ECETOC TRA: Kvapaliny] 

Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 0,29 % 

Orálna expozícia je považovaná za irelevantnú. 

Žiadne rozprašovanie 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pre každú udalosť použitia pokrýva množstvá do 5E3 g/udalosť 

Doba expozície = 4 h/udalosť 

Pokrýva použitie do jednej udalosti za deň 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu spotrebiteľov 

Predpokladá sa, že potenciálny kontakt s pokožkou je obmedzený na ruky. 

8.3. Odhad expozície a odkaz na príslušný zdroj 

8.3.1. Uvoľňovanie do životného prostredia a environmentálna expozícia: Rozšírené 
používanie funkčnej kvapaliny (vnútorné/vonkajšie) - Zinok (ERC 9b) 
Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Voda 6,85E-5 kg/deň SPERC 

Vzduch 3,43E-4 kg/deň SPERC 

Pôda 6,85E-5 kg/deň SPERC 

  

Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Pitná voda 2,77E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Sediment (sladká voda) 30,39 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) 0,258 

Morská voda 4,38E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sediment (morská voda) 4,797 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) 0,085 

Čistička odpadových vôd 3,42E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Poľnohospodárska pôda 0,282 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – inhalačne 
(systémové účinky) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – orálne 9,28E-5 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – kombinované cesty  < 0,01 

8.3.2. Uvoľňovanie do životného prostredia a environmentálna expozícia: Rozšírené 
používanie funkčnej kvapaliny (vnútorné/vonkajšie) - Bór (ERC 9b) 
Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Voda 6,85E-5 kg/deň SPERC 

Vzduch 3,43E-4 kg/deň SPERC 

Pôda 6,85E-5 kg/deň SPERC 

  

Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Pitná voda 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Morská voda 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Čistička odpadových vôd 3,42E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 
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Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Poľnohospodárska pôda 3,22E-3 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – inhalačne 
(systémové účinky) 

4,14E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – orálne 1,21E-4 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – kombinované cesty  < 0,01 

8.3.3. Expozícia spotrebiteľov: Lubrikanty, mazivá a vypúšťané produkty - bezvodý boritan 
zinočnatý (PC 24) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,414 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 
3.1) 

0,016 

Orálna, systémová, dlhodobá 0 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,016 

8.3.4. Expozícia spotrebiteľov: Lubrikanty, mazivá a vypúšťané produkty - hydrát boritanu 
zinočnatého (PC 24) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,414 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 
3.1) 

< 0,01 

Orálna, systémová, dlhodobá 0 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

8.4. Usmernenie pre následného užívateľa na vykonávanie hodnotenia, či 
pracuje v rámci hraníc vymedzených expozičným scenárom 
Usmernenie:  
Tento expozičný scenár pre spotrebiteľských užívateľov je určený pre výrobcov prípravkov, aby mohli použiť 
tieto informácie v návrhu spotrebiteľských produktov. Podmienky používania sa môžu do istej miery líšiť od tých, 
ktoré sú opísané v expozičnom scenári. V prípade rozdielov medzi opisom podmienok používania v expozičnom 
scenári a používaním vašich produktov spotrebiteľmi to neznamená, že dané používanie nie je pokryté. Riziko 
môže byť stále adekvátne kontrolované. Spôsob, akým stanovíte, či vaše podmienky sú ekvivalentné alebo nižšie 
sa nazýva „škálovanie“. Nižšie sú uvedené pokyny pre škálovanie.  

Ľudské zdravie: Expozícia spotrebiteľov je odhadnutá pomocou metódy TRA Consumers 3.1 tak, ako je 
implementovaná v nástroji CHESAR v3.7. Tým bolo rozlíšené medzi bezvodým boritanom zinočnatým 
a hydrátom boritanu zinočnatého. 

Životné prostredie: Emisie do životného prostredia sú odhadnuté pomocou modelu EUSES v.2.1.2 tak, ako je 
implementovaný v nástroji CHESAR v3.7. Pre environmentálne modelovanie sa ako najhorší prípad predpokladá, 
že sa boritan zinočnatý úplne rozpustí vo vode na ióny Zn a B, ktoré spôsobujú toxicitu. Aj keď bezvodý boritan 
zinočnatý obsahuje 35,19 % Zn a 17,45 % B (v prípade foriem s obsahom vody budú tieto koncentrácie nižšie), 
emisie do životného prostredia sú odhadnuté za predpokladu rovnakého množstva Zn a B. Uvoľňovania boli 
odhadnuté na základe SPERC ESVOC SpERC 9.6d.v2. 
 
Škálovací nástroj:  
Na škálovanie použite vyššie uvedené verejne dostupné modelovacie nástroje. 
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Pokyny pre škálovanie:  
Škálovanie sa môže použiť na kontrolu, či sú podmienky spotrebiteľov „ekvivalentné“ podmienkam definovaným 
v expozičnom scenári. Ak sa podmienky používania trochu odlišujú od tých, ktoré sú uvedené v príslušnom 
expozičnom scenári, možno budete schopní demonštrovať, že za vašich podmienok používania sú úrovne 
expozície ekvivalentné alebo nižšie než za opísaných podmienok. Môže byť možné demonštrovať to 
kompenzovaním zmeny v jednej konkrétnej podmienke so zmenou v iných podmienkach.  
 
Škálovateľné parametre:  
V nasledujúcej časti sú uvedené na použitie pre škálovanie kľúčové určujúce faktory, ktoré sa pravdepodobne 
menia v skutočnej situácii.  

- Spotrebitelia:  
Percentuálny obsah látky v zmesi/výrobku, množstvo produktu použitého pri jednej aplikácii, doba 
expozície na jednu udalosť, frekvencia použitia počas dňa.  
 

- Životné prostredie:  
Faktory uvoľňovania. 

 
Ďalšie detaily ohľadom škálovania sú uvedené v príručke Guidance for downstream users v2.1 (október 2014) 
agentúry ECHA, ako aj v príručke Practical Guide 13 (jún 2012) agentúry ECHA.  
 
Hranice škálovania:  
RCR, ktoré sa nemajú prekračovať, sú opísané v oddiele 8.3. 
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9. ES 9: Spotrebiteľské použitie; Rôzne produkty (PC 1, PC 
9a) 

9.1. Deskriptory použitia 
Názov expozičného scenára: Spotrebiteľské používanie formulovaných produktov obsahujúcich boritan zinočnatý 
Kategória produktov: Lepidlá, utesňovacie hmoty (PC 1), Nátery a farby, riedidlá, odstraňovače náterov (PC 9a) 

Životné prostredie  

1: Rozšírené používanie s výsledným začlenením do výrobku alebo na výrobok (vnútorné) 
- Zinok 

ERC 8c 

2: Rozšírené používanie s výsledným začlenením do výrobku alebo na výrobok (vnútorné) 
- Bór 

ERC 8c 

3: Rozšírené používanie s výsledným začlenením do výrobku alebo na výrobok (vonkajšie) 
- Zinok 

ERC 8f 

4: Rozšírené používanie s výsledným začlenením do výrobku alebo na výrobok (vonkajšie) 
- Bór 

ERC 8f 

Spotrebiteľ  

5: Lepidlá, utesňovacie hmoty - Lepidlá, použitie pri domácom majstrovaní (kobercové 
lepidlo, dlaždicové lepidlo, lepidlo na drevené parkety...) - bezvodý boritan zinočnatý 

PC 1 

6: Lepidlá, utesňovacie hmoty - Utesňovacie hmoty - bezvodý boritan zinočnatý PC 1 

7: Lepidlá, utesňovacie hmoty - Lepidlá, použitie pri záľubách - bezvodý boritan 
zinočnatý 

PC 1 

8: Nátery a farby, riedidlá, odstraňovače náterov - Vodová latexová farba na steny - 
bezvodý boritan zinočnatý 

PC 9a 

9: Nátery a farby, riedidlá, odstraňovače náterov - Vodová farba bohatá na rozpúšťadlá, 
vysokoodolná - bezvodý boritan zinočnatý 

PC 9a 

10: Nátery a farby, riedidlá, odstraňovače náterov - Odstraňovače (farieb, lepidiel, 
tapiet, utesňovacích hmôt) - bezvodý boritan zinočnatý 

PC 9a 

11: Lepidlá, utesňovacie hmoty - Lepidlá, použitie pri domácom majstrovaní (kobercové 
lepidlo, dlaždicové lepidlo, lepidlo na drevené parkety...) - hydrát boritanu zinočnatého 

PC 1 

12: Lepidlá, utesňovacie hmoty - Utesňovacie hmoty - hydrát boritanu zinočnatého PC 1 

13: Lepidlá, utesňovacie hmoty - Lepidlá, použitie pri záľubách - hydrát boritanu 
zinočnatého 

PC 1 

14: Nátery a farby, riedidlá, odstraňovače náterov - Vodová latexová farba na steny - 
hydrát boritanu zinočnatého 

PC 9a 

15: Nátery a farby, riedidlá, odstraňovače náterov - Vodová farba bohatá na rozpúšťadlá, 
vysokoodolná - hydrát boritanu zinočnatého 

PC 9a 

16: Nátery a farby, riedidlá, odstraňovače náterov - Odstraňovače (farieb, lepidiel, 
tapiet, utesňovacích hmôt) - hydrát boritanu zinočnatého 

PC 9a 

Následný expozičný scenár (scenáre) počas životnosti  

ES 11: Životnosť (spotrebitelia); Rôzne výrobky (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, AC 11, AC 
13) 

 

9.2. Podmienky použitia ovplyvňujúce expozíciu 

9.2.1. Kontrola environmentálnej expozície: Rozšírené používanie s výsledným začlenením 
do výrobku alebo na výrobok (vnútorné) - Zinok (ERC 8c) 
Podmienky a opatrenia týkajúce sa externého spracovania odpadu (vrátane odpadu z výrobkov) 

Odpadový produkt alebo použité nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 
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Ostatné podmienky, ktoré ovplyvňujú environmentálnu expozíciu 

Predpokladá sa mestská čistička odpadových vôd. 

9.2.2. Kontrola environmentálnej expozície: Rozšírené používanie s výsledným začlenením 
do výrobku alebo na výrobok (vnútorné) - Bór (ERC 8c) 
Podmienky a opatrenia týkajúce sa externého spracovania odpadu (vrátane odpadu z výrobkov) 

Odpadový produkt alebo použité nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 

Ostatné podmienky, ktoré ovplyvňujú environmentálnu expozíciu 

Predpokladá sa mestská čistička odpadových vôd. 

9.2.3. Kontrola environmentálnej expozície: Rozšírené používanie s výsledným začlenením 
do výrobku alebo na výrobok (vonkajšie) - Zinok (ERC 8f) 
Podmienky a opatrenia týkajúce sa externého spracovania odpadu (vrátane odpadu z výrobkov) 

Odpadový produkt alebo použité nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 

Ostatné podmienky, ktoré ovplyvňujú environmentálnu expozíciu 

Predpokladá sa mestská čistička odpadových vôd. 

9.2.4. Kontrola environmentálnej expozície: Rozšírené používanie s výsledným začlenením 
do výrobku alebo na výrobok (vonkajšie) - Bór (ERC 8f) 
Podmienky a opatrenia týkajúce sa externého spracovania odpadu (vrátane odpadu z výrobkov) 

Odpadový produkt alebo použité nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 

Ostatné podmienky, ktoré ovplyvňujú environmentálnu expozíciu 

Predpokladá sa mestská čistička odpadových vôd. 

9.2.5. Kontrola expozície spotrebiteľov: Lepidlá, utesňovacie hmoty - Lepidlá, použitie pri 
domácom majstrovaní (kobercové lepidlo, dlaždicové lepidlo, lepidlo na drevené parkety,...) 
- bezvodý boritan zinočnatý (PC 1) 

[ECETOC TRA: Lepidlá, použitie pri domácom majstrovaní (kobercové lepidlo, dlaždicové lepidlo, lepidlo na 
drevené parkety)] 

Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 0,29 % 

Orálna expozícia je považovaná za irelevantnú. 

Žiadne rozprašovanie 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pre každú udalosť použitia pokrýva množstvá do 1,5E4 g/udalosť 

Doba expozície = 6 h/udalosť 

Pokrýva použitie do jednej udalosti za deň 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu spotrebiteľov 

Predpokladá sa, že potenciálny kontakt s pokožkou je obmedzený na vnútornú stranu rúk / jednu ruku / dlane 
rúk. 

9.2.6. Kontrola expozície spotrebiteľov: Lepidlá, utesňovacie hmoty - Utesňovacie hmoty - 
bezvodý boritan zinočnatý (PC 1) 

[ECETOC TRA: Utesňovacie hmoty] 

Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 0,29 % 

Orálna expozícia je považovaná za irelevantnú. 
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Žiadne rozprašovanie 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pre každú udalosť použitia pokrýva množstvá do 390 g/udalosť 

Doba expozície = 4 h/udalosť 

Pokrýva použitie do jednej udalosti za deň 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu spotrebiteľov 

Predpokladá sa, že potenciálny kontakt s pokožkou je obmedzený na konce prstov. 

9.2.7. Kontrola expozície spotrebiteľov: Lepidlá, utesňovacie hmoty - Lepidlá, použitie pri 
záľubách - bezvodý boritan zinočnatý (PC 1) 

[ECETOC TRA: Lepidlá, použitie pri záľubách] 

Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 0,29 % 

Orálna expozícia je považovaná za irelevantnú. 

Žiadne rozprašovanie 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pre každú udalosť použitia pokrýva množstvá do 9 g/udalosť 

Doba expozície = 4 h/udalosť 

Pokrýva použitie do jednej udalosti za deň 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu spotrebiteľov 

Predpokladá sa, že potenciálny kontakt s pokožkou je obmedzený na konce prstov. 

9.2.8. Kontrola expozície spotrebiteľov: Nátery a farby, riedidlá, odstraňovače náterov - 
Vodová latexová farba na steny - bezvodý boritan zinočnatý (PC 9a) 

[ECETOC TRA: Vodová latexová farba na steny] 

Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 0,29 % 

Orálna expozícia je považovaná za irelevantnú. 

Žiadne rozprašovanie 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pre každú udalosť použitia pokrýva množstvá do 3,75E3 g/udalosť 

Doba expozície = 2,2 h/udalosť 

Pokrýva použitie do jednej udalosti za deň 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu spotrebiteľov 

Predpokladá sa, že potenciálny kontakt s pokožkou je obmedzený na vnútornú stranu rúk / jednu ruku / dlane 
rúk. 

9.2.9. Kontrola expozície spotrebiteľov: Nátery a farby, riedidlá, odstraňovače náterov - 
Vodová farba bohatá na rozpúšťadlá, vysokoodolná - bezvodý boritan zinočnatý (PC 9a) 

[ECETOC TRA: Vodová farba bohatá na rozpúšťadlá, vysokoodolná] 

Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 0,29 % 

Orálna expozícia je považovaná za irelevantnú. 

Žiadne rozprašovanie 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 
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Pre každú udalosť použitia pokrýva množstvá do 1,3E3 g/udalosť 

Doba expozície = 2,2 h/udalosť 

Pokrýva použitie do jednej udalosti za deň 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu spotrebiteľov 

Predpokladá sa, že potenciálny kontakt s pokožkou je obmedzený na vnútornú stranu rúk / jednu ruku / dlane 
rúk. 

9.2.10. Kontrola expozície spotrebiteľov: Nátery a farby, riedidlá, odstraňovače náterov - 
Odstraňovače (farieb, lepidiel, tapiet, utesňovacích hmôt) - bezvodý boritan zinočnatý (PC 
9a) 

[ECETOC TRA: Odstraňovače (farieb, lepidiel, tapiet, utesňovacích hmôt)] 

Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 0,29 % 

Orálna expozícia je považovaná za irelevantnú. 

Žiadne rozprašovanie 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pre každú udalosť použitia pokrýva množstvá do 2E3 g/udalosť 

Doba expozície = 4 h/udalosť 

Pokrýva použitie do jednej udalosti za deň 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu spotrebiteľov 

Predpokladá sa, že potenciálny kontakt s pokožkou je obmedzený na ruky. 

9.2.11. Kontrola expozície spotrebiteľov: Lepidlá, utesňovacie hmoty - Lepidlá, použitie pri 
domácom majstrovaní (kobercové lepidlo, dlaždicové lepidlo, lepidlo na drevené parkety...) - 
hydrát boritanu zinočnatého (PC 1) 

[ECETOC TRA: Lepidlá, použitie pri domácom majstrovaní (kobercové lepidlo, dlaždicové lepidlo, lepidlo na 
drevené parkety)] 

Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 0,29 % 

Orálna expozícia je považovaná za irelevantnú. 

Žiadne rozprašovanie 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pre každú udalosť použitia pokrýva množstvá do 1,5E4 g/udalosť 

Doba expozície = 6 h/udalosť 

Pokrýva použitie do jednej udalosti za deň 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu spotrebiteľov 

Predpokladá sa, že potenciálny kontakt s pokožkou je obmedzený na vnútornú stranu rúk / jednu ruku / dlane 
rúk. 

9.2.12. Kontrola expozície spotrebiteľov: Lepidlá, utesňovacie hmoty - Utesňovacie hmoty 
- hydrát boritanu zinočnatého (PC 1) 

[ECETOC TRA: Utesňovacie hmoty] 

Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 0,29 % 

Orálna expozícia je považovaná za irelevantnú. 

Žiadne rozprašovanie 
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Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pre každú udalosť použitia pokrýva množstvá do 390 g/udalosť 

Doba expozície = 4 h/udalosť 

Pokrýva použitie do jednej udalosti za deň 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu spotrebiteľov 

Predpokladá sa, že potenciálny kontakt s pokožkou je obmedzený na konce prstov. 

9.2.13. Kontrola expozície spotrebiteľov: Lepidlá, utesňovacie hmoty - Lepidlá, použitie pri 
záľubách - hydrát boritanu zinočnatého (PC 1) 

[ECETOC TRA: Lepidlá, použitie pri záľubách] 

Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 0,29 % 

Orálna expozícia je považovaná za irelevantnú. 

Žiadne rozprašovanie 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pre každú udalosť použitia pokrýva množstvá do 9 g/udalosť 

Doba expozície = 4 h/udalosť 

Pokrýva použitie do jednej udalosti za deň 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu spotrebiteľov 

Predpokladá sa, že potenciálny kontakt s pokožkou je obmedzený na konce prstov. 

9.2.14. Kontrola expozície spotrebiteľov: Nátery a farby, riedidlá, odstraňovače náterov - 
Vodová latexová farba na steny - hydrát boritanu zinočnatého (PC 9a) 

[ECETOC TRA: Vodová latexová farba na steny] 

Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 0,29 % 

Orálna expozícia je považovaná za irelevantnú. 

Žiadne rozprašovanie 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pre každú udalosť použitia pokrýva množstvá do 3,75E3 g/udalosť 

Doba expozície = 2,2 h/udalosť 

Pokrýva použitie do jednej udalosti za deň 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu spotrebiteľov 

Predpokladá sa, že potenciálny kontakt s pokožkou je obmedzený na vnútornú stranu rúk / jednu ruku / dlane 
rúk. 

9.2.15. Kontrola expozície spotrebiteľov: Nátery a farby, riedidlá, odstraňovače náterov - 
Vodová farba bohatá na rozpúšťadlá, vysokoodolná - hydrát boritanu zinočnatého (PC 9a) 

[ECETOC TRA: Vodová farba bohatá na rozpúšťadlá, vysokoodolná] 

Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 0,29 % 

Orálna expozícia je považovaná za irelevantnú. 

Žiadne rozprašovanie 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pre každú udalosť použitia pokrýva množstvá do 1,3E3 g/udalosť 
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Doba expozície = 2,2 h/udalosť 

Pokrýva použitie do jednej udalosti za deň 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu spotrebiteľov 

Predpokladá sa, že potenciálny kontakt s pokožkou je obmedzený na vnútornú stranu rúk / jednu ruku / dlane 
rúk. 

9.2.16. Kontrola expozície spotrebiteľov: Nátery a farby, riedidlá, odstraňovače náterov - 
Odstraňovače (farieb, lepidiel, tapiet, utesňovacích hmôt) - hydrát boritanu zinočnatého (PC 
9a) 

[ECETOC TRA: Odstraňovače (farieb, lepidiel, tapiet, utesňovacích hmôt)] 

Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 0,29 % 

Orálna expozícia je považovaná za irelevantnú. 

Žiadne rozprašovanie 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pre každú udalosť použitia pokrýva množstvá do 2E3 g/udalosť 

Doba expozície = 4 h/udalosť 

Pokrýva použitie do jednej udalosti za deň 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu spotrebiteľov 

Predpokladá sa, že potenciálny kontakt s pokožkou je obmedzený na ruky. 

9.3. Odhad expozície a odkaz na príslušný zdroj 

9.3.1. Uvoľňovanie do životného prostredia a environmentálna expozícia: Rozšírené 
používanie s výsledným začlenením do výrobku alebo na výrobok (vnútorné) - Zinok (ERC 
8c) 
Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Voda 1,37E-3 kg/deň Faktor odhadovaného uvoľnenia 

Vzduch 4,12E-3 kg/deň ERC 

Pôda 0 kg/deň ERC 

  

Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Pitná voda 3,02E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,015 

Sediment (sladká voda) 33,09 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) 0,281 

Morská voda 4,62E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sediment (morská voda) 5,068 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) 0,09 

Čistička odpadových vôd 6,87E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Poľnohospodárska pôda 0,282 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – inhalačne 
(systémové účinky) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – orálne 9,29E-5 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – kombinované cesty  < 0,01 

9.3.2. Uvoľňovanie do životného prostredia a environmentálna expozícia: Rozšírené 
používanie s výsledným začlenením do výrobku alebo na výrobok (vnútorné) - Bór (ERC 8c) 
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Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Voda 1,37E-3 kg/deň Faktor odhadovaného uvoľnenia 

Vzduch 4,12E-3 kg/deň ERC 

Pôda 0 kg/deň ERC 

  

Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Pitná voda 3,06E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Morská voda 3,01E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Čistička odpadových vôd 6,87E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Poľnohospodárska pôda 3,23E-3 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – inhalačne 
(systémové účinky) 

4,33E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – orálne 1,23E-4 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – kombinované cesty  < 0,01 

9.3.3. Uvoľňovanie do životného prostredia a environmentálna expozícia: Rozšírené 
používanie s výsledným začlenením do výrobku alebo na výrobok (vonkajšie) - Zinok (ERC 
8f) 
Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Voda 1,37E-3 kg/deň ERC 

Vzduch 4,12E-3 kg/deň ERC 

Pôda 1,37E-4 kg/deň ERC 

  

Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Pitná voda 3,02E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,015 

Sediment (sladká voda) 33,09 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) 0,281 

Morská voda 4,62E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sediment (morská voda) 5,068 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) 0,09 

Čistička odpadových vôd 6,87E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Poľnohospodárska pôda 0,282 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – inhalačne 
(systémové účinky) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – orálne 9,29E-5 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – kombinované cesty  < 0,01 

9.3.4. Uvoľňovanie do životného prostredia a environmentálna expozícia: Rozšírené 
používanie s výsledným začlenením do výrobku alebo na výrobok (vonkajšie) - Bór (ERC 8f) 
Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Voda 1,37E-3 kg/deň ERC 

Vzduch 4,12E-3 kg/deň ERC 

Pôda 1,37E-4 kg/deň ERC 

  

Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Pitná voda 3,06E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Morská voda 3,01E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Čistička odpadových vôd 6,87E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 
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Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Poľnohospodárska pôda 3,23E-3 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – inhalačne 
(systémové účinky) 

4,33E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – orálne 1,23E-4 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – kombinované cesty  < 0,01 

9.3.5. Expozícia spotrebiteľov: Lepidlá, utesňovacie hmoty - Lepidlá, použitie pri domácom 
majstrovaní (kobercové lepidlo, dlaždicové lepidlo, lepidlo na drevené parkety...) - bezvodý 
boritan zinočnatý (PC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,207 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 
3.1) 

< 0,01 

Orálna, systémová, dlhodobá 0 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

9.3.6. Expozícia spotrebiteľov: Lepidlá, utesňovacie hmoty - Utesňovacie hmoty - bezvodý 
boritan zinočnatý (PC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,017 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 
3.1) 

< 0,01 

Orálna, systémová, dlhodobá 0 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

9.3.7. Expozícia spotrebiteľov: Lepidlá, utesňovacie hmoty - Lepidlá, použitie pri záľubách 
- bezvodý boritan zinočnatý (PC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,017 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 
3.1) 

< 0,01 

Orálna, systémová, dlhodobá 0 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

9.3.8. Expozícia spotrebiteľov: Nátery a farby, riedidlá, odstraňovače náterov - Vodová 
latexová farba na steny - bezvodý boritan zinočnatý (PC 9a) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,207 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 
3.1) 

< 0,01 

Orálna, systémová, dlhodobá 0 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 
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9.3.9. Expozícia spotrebiteľov: Nátery a farby, riedidlá, odstraňovače náterov - Vodová 
farba bohatá na rozpúšťadlá, vysokoodolná - bezvodý boritan zinočnatý (PC 9a) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,207 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 
3.1) 

< 0,01 

Orálna, systémová, dlhodobá 0 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

9.3.10. Expozícia spotrebiteľov: Nátery a farby, riedidlá, odstraňovače náterov - 
Odstraňovače (farieb, lepidiel, tapiet, utesňovacích hmôt) - bezvodý boritan zinočnatý (PC 
9a) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,414 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 
3.1) 

0,016 

Orálna, systémová, dlhodobá 0 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,016 

9.3.11. Expozícia spotrebiteľov: Lepidlá, utesňovacie hmoty - Lepidlá, použitie pri 
domácom majstrovaní (kobercové lepidlo, dlaždicové lepidlo, lepidlo na drevené parkety...) - 
hydrát boritanu zinočnatého (PC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,207 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 
3.1) 

< 0,01 

Orálna, systémová, dlhodobá 0 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

9.3.12. Expozícia spotrebiteľov: Lepidlá, utesňovacie hmoty - Utesňovacie hmoty - hydrát 
boritanu zinočnatého (PC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,017 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 
3.1) 

< 0,01 

Orálna, systémová, dlhodobá 0 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

9.3.13. Expozícia spotrebiteľov: Lepidlá, utesňovacie hmoty - Lepidlá, použitie pri 
záľubách - hydrát boritanu zinočnatého (PC 1) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 



 

Boritan zinočnatý  

Vytvoril Chesar 3.7 ES pre komunikáciu 248

Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,017 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 
3.1) 

< 0,01 

Orálna, systémová, dlhodobá 0 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

9.3.14. Expozícia spotrebiteľov: Nátery a farby, riedidlá, odstraňovače náterov - Vodová 
latexová farba na steny - hydrát boritanu zinočnatého (PC 9a) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,207 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 
3.1) 

< 0,01 

Orálna, systémová, dlhodobá 0 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

9.3.15. Expozícia spotrebiteľov: Nátery a farby, riedidlá, odstraňovače náterov - Vodová 
farba bohatá na rozpúšťadlá, vysokoodolná - hydrát boritanu zinočnatého (PC 9a) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,207 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 
3.1) 

< 0,01 

Orálna, systémová, dlhodobá 0 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

9.3.16. Expozícia spotrebiteľov: Nátery a farby, riedidlá, odstraňovače náterov - 
Odstraňovače (farieb, lepidiel, tapiet, utesňovacích hmôt) - hydrát boritanu zinočnatého (PC 
9a) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,414 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 
3.1) 

< 0,01 

Orálna, systémová, dlhodobá 0 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

9.4. Usmernenie pre následného užívateľa na vykonávanie hodnotenia, či 
pracuje v rámci hraníc vymedzených expozičným scenárom 
Usmernenie:  
Tento expozičný scenár pre spotrebiteľských užívateľov je určený pre výrobcov prípravkov, aby mohli použiť 
tieto informácie v návrhu spotrebiteľských produktov. Podmienky používania sa môžu do istej miery líšiť od tých, 
ktoré sú opísané v expozičnom scenári. V prípade rozdielov medzi opisom podmienok používania v expozičnom 
scenári a používaním vašich produktov spotrebiteľmi to neznamená, že dané používanie nie je pokryté. Riziko 
môže byť stále adekvátne kontrolované. Spôsob, akým stanovíte, či vaše podmienky sú ekvivalentné alebo nižšie 
sa nazýva „škálovanie“. Nižšie sú uvedené pokyny pre škálovanie.  

Ľudské zdravie: Expozícia spotrebiteľov je odhadnutá pomocou metódy TRA Consumers 3.1 tak, ako je 
implementovaná v nástroji CHESAR v3.7. Tým bolo rozlíšené medzi bezvodým boritanom zinočnatým 
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a hydrátom boritanu zinočnatého.  

Životné prostredie: Emisie do životného prostredia sú odhadnuté pomocou modelu EUSES v.2.1.2 tak, ako je 
implementovaný v nástroji CHESAR v3.7. Pre environmentálne modelovanie sa ako najhorší prípad predpokladá, 
že sa boritan zinočnatý úplne rozpustí vo vode na ióny Zn a B, ktoré spôsobujú toxicitu. Aj keď bezvodý boritan 
zinočnatý obsahuje 35,19 % Zn a 17,45 % B (v prípade foriem s obsahom vody budú tieto koncentrácie nižšie), 
emisie do životného prostredia sú odhadnuté za predpokladu rovnakého množstva Zn a B. Uvoľňovanie do 
vzduchu a pôdy bolo odhadnuté na základe štandardných faktorov uvoľňovania pre ERC 8c. Faktor uvoľňovania 
pre uvoľňovanie do vody je upravený na 5 % na základe usmernenia ECHA Guidance R.16, keďže daná látka nie 
je rozpustená/rozptýlená v prebytočnej vode. Pre ERC 8f sú použité štandardné faktory uvoľňovania tak, ako sú 
dané usmernením ECHA Guidance R.16. 
 
Škálovací nástroj:  
Na škálovanie použite vyššie uvedené verejne dostupné modelovacie nástroje. 
 
Pokyny pre škálovanie:  
Škálovanie sa môže použiť na kontrolu, či sú podmienky spotrebiteľov „ekvivalentné“ podmienkam definovaným 
v expozičnom scenári. Ak sa podmienky používania trochu odlišujú od tých, ktoré sú uvedené v príslušnom 
expozičnom scenári, možno budete schopní demonštrovať, že za vašich podmienok používania sú úrovne 
expozície ekvivalentné alebo nižšie než za opísaných podmienok. Môže byť možné demonštrovať to 
kompenzovaním zmeny v jednej konkrétnej podmienke so zmenou v iných podmienkach.  
 
Škálovateľné parametre:  
V nasledujúcej časti sú uvedené na použitie pre škálovanie kľúčové určujúce faktory, ktoré sa pravdepodobne 
menia v skutočnej situácii.  

- Spotrebitelia:  
Percentuálny obsah látky v zmesi/výrobku, množstvo produktu použitého pri jednej aplikácii, doba 
expozície na jednu udalosť, frekvencia použitia počas dňa.  
 

- Životné prostredie:  
Faktory uvoľňovania.  

 
Ďalšie detaily ohľadom škálovania sú uvedené v príručke Guidance for downstream users v2.1 (október 2014) 
agentúry ECHA, ako aj v príručke Practical Guide 13 (jún 2012) agentúry ECHA.  
 
Hranice škálovania:  
RCR, ktoré sa nemajú prekračovať, sú opísané v oddiele 9.3. 



 

Boritan zinočnatý  

Vytvoril Chesar 3.7 ES pre komunikáciu 250

10. ES 10: Životnosť (profesionálny pracovník); Rôzne 
výrobky (AC 2, AC 4, AC 7, AC 8, AC 11, AC 13) 

10.1. Deskriptory použitia 
Názov expozičného scenára: Profesionálne používanie produktov obsahujúcich boritan zinočnatý 
Kategória výrobkov: Stroje, mechanické zariadenia, elektrické a elektronické výrobky (AC 2), Kameň, omietka, 
cement, sklo a keramika (AC 4), Kovové výrobky (AC 7), Papierové výrobky (AC 8), Drevené výrobky (AC 11), 
Plastové výrobky (AC 13) 

Životné prostredie  

1: Rozšírené používanie výrobkov s nízkou úrovňou uvoľňovania (vnútorné/vonkajšie) - 
Zinok 

ERC 10a, ERC 11a 

2: Rozšírené používanie výrobkov s nízkou úrovňou uvoľňovania (vnútorné/vonkajšie) - 
Bór 

ERC 10a, ERC 11a 

Pracovník  

3: Nízkoenergetická manipulácia a zaobchádzanie s látkami viazanými v materiáloch 
alebo výrobkoch alebo na materiály alebo výrobky - bezvodý boritan zinočnatý 

PROC 21 

4: Nízkoenergetická manipulácia a zaobchádzanie s látkami viazanými v materiáloch 
alebo výrobkoch alebo na materiály alebo výrobky - hydrát boritanu zinočnatého 

PROC 21 

Expozičný scenár použití vedúcich k zahrnutiu danej látky do výrobku  

ES 2: Použitie v priemyselných podnikoch; Rôzne produkty (PC 1, PC 9a, PC 32); Iné 
(SU 0) 

 

ES 6: Rozsiahle použitie profesionálnymi pracovníkmi; Nátery a farby, riedidlá, 
odstraňovače náterov (PC 9a); Iné (SU 0) 

 

ES 7: Rozsiahle použitie profesionálnymi pracovníkmi; Polymérové prípravky a 
zlúčeniny (PC 32); Iné (SU 0) 

 

10.2. Podmienky použitia ovplyvňujúce expozíciu 

10.2.1. Kontrola environmentálnej expozície: Rozšírené používanie výrobkov s nízkou 
úrovňou uvoľňovania (vnútorné/vonkajšie) - Zinok (ERC 10a, ERC 11a) 
Podmienky a opatrenia týkajúce sa biologickej čističky odpadových vôd 

Predpokladá sa mestská čistička odpadových vôd. 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa externého spracovania odpadu (vrátane odpadu z výrobkov) 

Odpadový produkt alebo použité nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 

10.2.2. Kontrola environmentálnej expozície: Rozšírené používanie výrobkov s nízkou 
úrovňou uvoľňovania (vnútorné/vonkajšie) - Bór (ERC 10a, ERC 11a) 
Podmienky a opatrenia týkajúce sa biologickej čističky odpadových vôd 

Predpokladá sa mestská čistička odpadových vôd. 

Podmienky a opatrenia týkajúce sa externého spracovania odpadu (vrátane odpadu z výrobkov) 

Odpadový produkt alebo použité nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 

10.2.3. Kontrola expozície pracovníkov: Nízkoenergetická manipulácia a zaobchádzanie s 
látkami viazanými v materiáloch alebo výrobkoch alebo na materiály alebo výrobky - bezvodý 
boritan zinočnatý (PROC 21) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Masívny predmet 
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Pokrýva koncentrácie ≤ 25 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva používanie > 4 h/deň. 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že neexistujú žiadne susedné pracoviská prispievajúce k expozícii látke. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Predpokladajú sa príležitostné všeobecné upratovacie práce na pracovisku. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

10.2.4. Kontrola expozície pracovníkov: Nízkoenergetická manipulácia a zaobchádzanie s 
látkami viazanými v materiáloch alebo výrobkoch alebo na materiály alebo výrobky - hydrát 
boritanu zinočnatého (PROC 21) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Masívny predmet 

Pokrýva koncentrácie ≤ 25 %. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pokrýva používanie do 8 h/deň 

Pokrýva používanie > 4 h/deň. 

Technické a organizačné podmienky a opatrenia 

Predpokladá sa, že neexistujú žiadne susedné pracoviská prispievajúce k expozícii látke. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete technické a organizačné podmienky a opatrenia na 
zabezpečenie, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Podmienky a opatrenia, ktoré sa týkajú hodnotenia osobnej ochrany, hygieny a ochrany zdravia 

Použite vhodnú ochranu očí. 

Predpokladajú sa príležitostné všeobecné upratovacie práce na pracovisku. 

Pozrite si prosím tiež oddiel 0., v ktorom nájdete podmienky a opatrenia týkajúce sa osobnej ochrany a hygieny 
na zabezpečenie to, že dané riziko je adekvátne kontrolované. 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu pracovníkov 

Predpokladá sa teplota procesu do 40 °C 

Používanie vo vnútorných priestoroch 

10.3. Odhad expozície a odkaz na príslušný zdroj 

10.3.1. Uvoľňovanie do životného prostredia a environmentálna expozícia: Rozšírené 
používanie výrobkov s nízkou úrovňou uvoľňovania (vnútorné/vonkajšie) - Zinok (ERC 
10a) 
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Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Voda 4,4E-5 kg/deň Faktor odhadovaného uvoľnenia 

Vzduch 2,2E-4 kg/deň ERC 

Pôda 0,014 kg/deň ERC 

  

Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Pitná voda 2,77E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Sediment (sladká voda) 30,34 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) 0,258 

Morská voda 4,37E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sediment (morská voda) 4,792 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) 0,085 

Čistička odpadových vôd 2,2E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Poľnohospodárska pôda 0,282 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – inhalačne 
(systémové účinky) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – orálne 9,28E-5 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – kombinované cesty  < 0,01 

10.3.2. Uvoľňovanie do životného prostredia a environmentálna expozícia: Rozšírené 
používanie výrobkov s nízkou úrovňou uvoľňovania (vnútorné/vonkajšie) - Bór (ERC 10a) 
Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Voda 4,4E-5 kg/deň Faktor odhadovaného uvoľnenia 

Vzduch 2,2E-4 kg/deň ERC 

Pôda 0,014 kg/deň ERC 

  

Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Pitná voda 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Morská voda 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Čistička odpadových vôd 2,2E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Poľnohospodárska pôda 3,22E-3 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – inhalačne 
(systémové účinky) 

4,14E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – orálne 1,21E-4 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – kombinované cesty  < 0,01 

10.3.3. Expozícia pracovníkov: Nízkoenergetická manipulácia a zaobchádzanie s látkami 
viazanými v materiáloch alebo výrobkoch alebo na materiály alebo výrobky - bezvodý boritan 
zinočnatý (PROC 21) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 9E-3 mg/m³ (MEASE) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 9E-3 mg/m³ (MEASE) 0,013 

Dermálna, systémová, dlhodobá 1,698 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

0,048 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,051 

10.3.4. Expozícia pracovníkov: Nízkoenergetická manipulácia a zaobchádzanie s látkami 
viazanými v materiáloch alebo výrobkoch alebo na materiály alebo výrobky - hydrát boritanu 
zinočnatého (PROC 21) 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 9E-3 mg/m³ (MEASE) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 9E-3 mg/m³ (MEASE) 0,011 

Dermálna, systémová, dlhodobá 1,698 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Workers 
3.0) 

< 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

10.4. Usmernenie pre následného užívateľa na vykonávanie hodnotenia, 
či pracuje v rámci hraníc vymedzených expozičným scenárom 
Usmernenie:  
Podmienky používania v podnikoch následných užívateľov sa môžu do istej miery líšiť od tých, ktoré sú opísané 
v expozičnom scenári. V prípade rozdielov medzi opisom podmienok používania v expozičnom scenári a vo vašej 
vlastnej praxi to neznamená, že dané používanie nie je pokryté. Riziko môže byť stále adekvátne kontrolované. 
Spôsob, akým stanovíte, či vaše podmienky sú ekvivalentné alebo nižšie sa nazýva „škálovanie“. Nižšie sú 
uvedené pokyny pre škálovanie.  
 
Ľudské zdravie: Dermálna expozícia pracovníkov je posúdená pomocou metódy TRA Workers 3.0 tak, ako je 
implementovaná v nástroji CHESAR v.3.7. Na odhadnutie inhalačnej expozície pracovníkov je použitá metóda 
MEASE2 2.0. Tým bolo rozlíšené medzi bezvodým boritanom zinočnatým a hydrátom boritanu zinočnatého. 
 
Životné prostredie: Emisie do životného prostredia sú odhadnuté pomocou modelu EUSES v.2.1.2 tak, ako je 
implementovaný v nástroji CHESAR v3.7. Pre environmentálne modelovanie sa ako najhorší prípad predpokladá, 
že sa boritan zinočnatý úplne rozpustí vo vode na ióny Zn a B, ktoré spôsobujú toxicitu. Aj keď bezvodý boritan 
zinočnatý obsahuje 35,19 % Zn a 17,45 % B (v prípade foriem s obsahom vody budú tieto koncentrácie nižšie), 
emisie do životného prostredia sú odhadnuté za predpokladu rovnakého množstva Zn a B. Tým sú použité 
konkrétne informácie na odhad uvoľňovania do vodnej zložky. Uvoľňovanie do vzduchu a pôdy je odhadnuté na 
základe štandardných faktorov uvoľňovania pre ERC 10a. 
 
Škálovací nástroj: 
Na škálovanie použite vyššie uvedené verejne dostupné modelovacie nástroje. 
 
Pokyny pre škálovanie:  
Škálovanie sa môže použiť na kontrolu, či sú vaše podmienky „ekvivalentné“ podmienkam definovaným 
v expozičnom scenári. Ak sa vaše podmienky používania trochu odlišujú od tých, ktoré sú uvedené v príslušnom 
expozičnom scenári, možno budete schopní demonštrovať, že za vašich podmienok používania sú úrovne 
expozície ekvivalentné alebo nižšie než za opísaných podmienok. Môže byť možné demonštrovať to 
kompenzovaním zmeny v jednej konkrétnej podmienke so zmenou v iných podmienkach.  
 
Škálovateľné parametre:  
V nasledujúcej časti sú uvedené na použitie pre škálovanie kľúčové určujúce faktory, ktoré sa pravdepodobne 
menia v skutočnej situácii.  

- Pracovníci:  
TRA Workers 3.0: Doba trvania činnosti, percentuálny obsah látky v zmesi/výrobku, prevádzková 
teplota, osobné ochranné prostriedky.  
 
MEASE2 2.0: Doba trvania činnosti, koncentrácia látky v materiáli, s ktorým sa manipuluje, všeobecné 
vetranie, lokálne odsávanie, úroveň automatizácie, čistiace činnosti, metóda potláčania prachu, 
neúmyselný malý oder.  
 
Poznámka týkajúca sa RMM: Účinnosť je kľúčová informácia súvisiaca s opatreniami manažmentu rizík. 
Môžete si byť istí, že vaše opatrenia manažmentu rizík sú pokryté, ak ich účinnosť je rovná alebo vyššia 
než tá, ktorá je špecifikovaná v expozičnom scenári.  
 
Životné prostredie:  
Faktory uvoľňovania.  
 

Ďalšie detaily ohľadom škálovania sú uvedené v príručke Guidance for downstream users v2.1 (október 2014) 
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agentúry ECHA, ako aj v príručke Practical Guide 13 (jún 2012) agentúry ECHA.  
 

Hranice škálovania:  
RCR, ktoré sa nemajú prekračovať, sú opísané v oddiele 10.3. 
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11. ES 11: Životnosť (spotrebitelia); Rôzne výrobky (AC 2, 
AC 4, AC 7, AC 8, AC 11, AC 13) 

11.1. Deskriptory použitia 
Názov expozičného scenára: Spotrebiteľská životnosť produktov obsahujúcich boritan zinočnatý 
Kategória výrobkov: Stroje, mechanické zariadenia, elektrické a elektronické výrobky (AC 2), Kameň, omietka, 
cement, sklo a keramika (AC 4), Kovové výrobky (AC 7), Papierové výrobky (AC 8), Drevené výrobky (AC 11), 
Plastové výrobky (AC 13) 

Životné prostredie  

1: Rozšírené používanie výrobkov s nízkou úrovňou uvoľňovania (vnútorné/vonkajšie) - 
Zinok 

ERC 10a, ERC 11a 

2: Rozšírené používanie výrobkov s nízkou úrovňou uvoľňovania (vnútorné/vonkajšie) - 
Bór 

ERC 10a, ERC 11a 

Spotrebiteľ  

3: Stroje, mechanické zariadenia, elektrické a elektronické výrobky - bezvodý boritan 
zinočnatý 

AC 2 

4: Kameň, omietka, cement, sklo a keramika - bezvodý boritan zinočnatý AC 4 

5: Kovové výrobky - bezvodý boritan zinočnatý AC 7 

6: Papierové výrobky - bezvodý boritan zinočnatý AC 8 

7: Drevené výrobky; Krytiny na steny a podlahy - bezvodý boritan zinočnatý AC 11 

8: Plastové výrobky; Plastové, väčšie výrobky - bezvodý boritan zinočnatý AC 13 

9: Plastové výrobky; Plastové, malé výrobky - bezvodý boritan zinočnatý AC 13 

10: Stroje, mechanické zariadenia, elektrické a elektronické výrobky - hydrát boritanu 
zinočnatého 

AC 2 

11: Kameň, omietka, cement, sklo a keramika - hydrát boritanu zinočnatého AC 4 

12: Kovové výrobky - hydrát boritanu zinočnatého AC 7 

13: Papierové výrobky - hydrát boritanu zinočnatého AC 8 

14: Drevené výrobky; Krytiny na steny a podlahy - hydrát boritanu zinočnatého AC 11 

15: Plastové výrobky; Plastové, väčšie výrobky - hydrát boritanu zinočnatého AC 13 

16: Plastové výrobky; Plastové, malé výrobky - hydrát boritanu zinočnatého AC 13 

Expozičný scenár použití vedúcich k zahrnutiu danej látky do výrobku  

ES 2: Použitie v priemyselných podnikoch; Rôzne produkty (PC 1, PC 9a, PC 32); Iné 
(SU 0) 

 

ES 6: Rozsiahle použitie profesionálnymi pracovníkmi; Nátery a farby, riedidlá, 
odstraňovače náterov (PC 9a); Iné (SU 0) 

 

ES 7: Rozsiahle použitie profesionálnymi pracovníkmi; Polymérové prípravky a 
zlúčeniny (PC 32); Iné (SU 0) 

 

ES 9: Spotrebiteľské použitie; Rôzne produkty (PC 1, PC 9a)  

11.2. Podmienky použitia ovplyvňujúce expozíciu 

11.2.1. Kontrola environmentálnej expozície: Rozšírené používanie výrobkov s nízkou 
úrovňou uvoľňovania (vnútorné/vonkajšie) - Zinok (ERC 10a, ERC 11a) 
Podmienky a opatrenia týkajúce sa externého spracovania odpadu (vrátane odpadu z výrobkov) 

Odpadový produkt alebo použité nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 

Ostatné podmienky, ktoré ovplyvňujú environmentálnu expozíciu 

Predpokladá sa mestská čistička odpadových vôd. 
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11.2.2. Kontrola environmentálnej expozície: Rozšírené používanie výrobkov s nízkou 
úrovňou uvoľňovania (vnútorné/vonkajšie) - Bór (ERC 10a, ERC 11a) 
Podmienky a opatrenia týkajúce sa externého spracovania odpadu (vrátane odpadu z výrobkov) 

Odpadový produkt alebo použité nádoby zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 

Ostatné podmienky, ktoré ovplyvňujú environmentálnu expozíciu 

Predpokladá sa mestská čistička odpadových vôd. 

11.2.3. Kontrola expozície spotrebiteľov: Stroje, mechanické zariadenia, elektrické a 
elektronické výrobky - bezvodý boritan zinočnatý (AC 2) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pokrýva používanie tuhých neprašných alebo málo prašných materiálov. 

Orálna expozícia je považovaná za irelevantnú. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pre každú udalosť použitia pokrýva množstvá do 3E3 g/udalosť 

Doba expozície = 8 h/udalosť 

Pokrýva použitie do jednej udalosti za deň 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu spotrebiteľov 

Predpokladá sa, že potenciálny kontakt s pokožkou je obmedzený na vnútornú stranu rúk / jednu ruku / dlane 
rúk. 

11.2.4. Kontrola expozície spotrebiteľov: Kameň, omietka, cement, sklo a keramika - 
bezvodý boritan zinočnatý (AC 4) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pokrýva používanie tuhých neprašných alebo málo prašných materiálov. 

Orálna expozícia je považovaná za irelevantnú. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pre každú udalosť použitia pokrýva množstvá do 3E3 g/udalosť 

Doba expozície = 8 h/udalosť 

Pokrýva použitie do jednej udalosti za deň 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu spotrebiteľov 

Predpokladá sa, že potenciálny kontakt s pokožkou je obmedzený na vnútornú stranu rúk / jednu ruku / dlane 
rúk. 

11.2.5. Kontrola expozície spotrebiteľov: Kovové výrobky - bezvodý boritan zinočnatý (AC 
7) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pokrýva používanie tuhých neprašných alebo málo prašných materiálov. 

Orálna expozícia je považovaná za irelevantnú. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pre každú udalosť použitia pokrýva množstvá do 3E3 g/udalosť 

Doba expozície = 8 h/udalosť 

Pokrýva použitie do jednej udalosti za deň 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu spotrebiteľov 
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Predpokladá sa, že potenciálny kontakt s pokožkou je obmedzený na vnútornú stranu rúk / jednu ruku / dlane 
rúk. 

11.2.6. Kontrola expozície spotrebiteľov: Papierové výrobky - bezvodý boritan zinočnatý 
(AC 8) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pokrýva používanie tuhých neprašných alebo málo prašných materiálov. 

Orálna expozícia je považovaná za irelevantnú. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pre každú udalosť použitia pokrýva množstvá do 3E3 g/udalosť 

Doba expozície = 8 h/udalosť 

Pokrýva použitie do jednej udalosti za deň 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu spotrebiteľov 

Predpokladá sa, že potenciálny kontakt s pokožkou je obmedzený na vnútornú stranu rúk / jednu ruku / dlane 
rúk. 

11.2.7. Kontrola expozície spotrebiteľov: Drevené výrobky; Krytiny na steny a podlahy - 
bezvodý boritan zinočnatý (AC 11) 

[ECETOC TRA: Krytiny na steny a podlahy (vzťahuje sa aj na nedrevené materiály)] 

Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Orálna expozícia je považovaná za irelevantnú. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pre každú udalosť použitia pokrýva množstvá do 3E3 g/udalosť 

Doba expozície = 8 h/udalosť 

Pokrýva použitie do jednej udalosti za deň 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu spotrebiteľov 

Predpokladá sa, že potenciálny kontakt s pokožkou je obmedzený na vnútornú stranu rúk / jednu ruku / dlane 
rúk. 

11.2.8. Kontrola expozície spotrebiteľov: Plastové výrobky; Plastové, väčšie výrobky - 
bezvodý boritan zinočnatý (AC 13) 

[ECETOC TRA: Plastové, väčšie výrobky (plastové kreslá, podlahové krytiny z PVC, kosačky na trávu, počítače)] 

Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Orálna expozícia je považovaná za irelevantnú. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pre každú udalosť použitia pokrýva množstvá do 8E3 g/udalosť 

Doba expozície = 8 h/udalosť 

Pokrýva použitie do jednej udalosti za deň 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu spotrebiteľov 

Predpokladá sa, že potenciálny kontakt s pokožkou je obmedzený na hornú časť tela. 

11.2.9. Kontrola expozície spotrebiteľov: Plastové výrobky; Plastové, malé výrobky - 
bezvodý boritan zinočnatý (AC 13) 
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[ECETOC TRA: Plastové, malé výrobky (guľôčkové perá, mobilné telefóny)] 

Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pre každú udalosť použitia pokrýva množstvá do 75 g/udalosť 

Doba expozície = 8 h/udalosť 

Pokrýva použitie do jednej udalosti za deň 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu spotrebiteľov 

Predpokladá sa, že potenciálny kontakt s pokožkou je obmedzený na konce prstov. 

11.2.10. Kontrola expozície spotrebiteľov: Stroje, mechanické zariadenia, elektrické a 
elektronické výrobky - hydrát boritanu zinočnatého (AC 2) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pokrýva používanie tuhých neprašných alebo málo prašných materiálov. 

Orálna expozícia je považovaná za irelevantnú. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pre každú udalosť použitia pokrýva množstvá do 3E3 g/udalosť 

Doba expozície = 8 h/udalosť 

Pokrýva použitie do jednej udalosti za deň 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu spotrebiteľov 

Predpokladá sa, že potenciálny kontakt s pokožkou je obmedzený na vnútornú stranu rúk / jednu ruku / dlane 
rúk. 

11.2.11. Kontrola expozície spotrebiteľov: Kameň, omietka, cement, sklo a keramika - 
hydrát boritanu zinočnatého (AC 4) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 9,999 % 

Pokrýva používanie tuhých neprašných alebo málo prašných materiálov. 

Orálna expozícia je považovaná za irelevantnú. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pre každú udalosť použitia pokrýva množstvá do 3E3 g/udalosť 

Doba expozície = 8 h/udalosť 

Pokrýva použitie do jednej udalosti za deň 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu spotrebiteľov 

Predpokladá sa, že potenciálny kontakt s pokožkou je obmedzený na vnútornú stranu rúk / jednu ruku / dlane 
rúk. 

11.2.12. Kontrola expozície spotrebiteľov: Kovové výrobky - hydrát boritanu zinočnatého 
(AC 7) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pokrýva používanie tuhých neprašných alebo málo prašných materiálov. 

Orálna expozícia je považovaná za irelevantnú. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pre každú udalosť použitia pokrýva množstvá do 3E3 g/udalosť 
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Doba expozície = 8 h/udalosť 

Pokrýva použitie do jednej udalosti za deň 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu spotrebiteľov 

Predpokladá sa, že potenciálny kontakt s pokožkou je obmedzený na vnútornú stranu rúk / jednu ruku / dlane 
rúk. 

11.2.13. Kontrola expozície spotrebiteľov: Papierové výrobky - hydrát boritanu 
zinočnatého (AC 8) 
Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Pokrýva používanie tuhých neprašných alebo málo prašných materiálov. 

Orálna expozícia je považovaná za irelevantnú. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pre každú udalosť použitia pokrýva množstvá do 3E3 g/udalosť 

Doba expozície = 8 h/udalosť 

Pokrýva použitie do jednej udalosti za deň 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu spotrebiteľov 

Predpokladá sa, že potenciálny kontakt s pokožkou je obmedzený na vnútornú stranu rúk / jednu ruku / dlane 
rúk. 

11.2.14. Kontrola expozície spotrebiteľov: Drevené výrobky; Krytiny na steny a podlahy 
- hydrát boritanu zinočnatého (AC 11) 

[ECETOC TRA: Krytiny na steny a podlahy (vzťahuje sa aj na nedrevené materiály)] 

Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Orálna expozícia je považovaná za irelevantnú. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pre každú udalosť použitia pokrýva množstvá do 3E3 g/udalosť 

Doba expozície = 8 h/udalosť 

Pokrýva použitie do jednej udalosti za deň 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu spotrebiteľov 

Predpokladá sa, že potenciálny kontakt s pokožkou je obmedzený na vnútornú stranu rúk / jednu ruku / dlane 
rúk. 

11.2.15. Kontrola expozície spotrebiteľov: Plastové výrobky; Plastové, väčšie výrobky - 
hydrát boritanu zinočnatého (AC 13) 

[ECETOC TRA: Plastové, väčšie výrobky (plastové kreslá, podlahové krytiny z PVC, kosačky na trávu, počítače)] 

Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Orálna expozícia je považovaná za irelevantnú. 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pre každú udalosť použitia pokrýva množstvá do 8E3 g/udalosť 

Doba expozície = 8 h/udalosť 

Pokrýva použitie do jednej udalosti za deň 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu spotrebiteľov 

Predpokladá sa, že potenciálny kontakt s pokožkou je obmedzený na hornú časť tela. 
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11.2.16. Kontrola expozície spotrebiteľov: Plastové výrobky; Plastové, malé výrobky - 
hydrát boritanu zinočnatého (AC 13) 

[ECETOC TRA: Plastové, malé výrobky (guľôčkové perá, mobilné telefóny)] 

Charakteristika produktu (výrobku) 

Pokrýva koncentrácie do 10 % 

Použité množstvá (alebo obsiahnuté vo výrobkoch), frekvencia a trvanie použitia/expozície 

Pre každú udalosť použitia pokrýva množstvá do 75 g/udalosť 

Doba expozície = 8 h/udalosť 

Pokrýva použitie do jednej udalosti za deň 

Ďalšie podmienky ovplyvňujúce expozíciu spotrebiteľov 

Predpokladá sa, že potenciálny kontakt s pokožkou je obmedzený na konce prstov. 

11.3. Odhad expozície a odkaz na príslušný zdroj 

11.3.1. Uvoľňovanie do životného prostredia a environmentálna expozícia: Rozšírené 
používanie výrobkov s nízkou úrovňou uvoľňovania (vnútorné/vonkajšie) - Zinok (ERC 
10a) 
Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Voda 5,5E-6 kg/deň Faktor odhadovaného uvoľnenia 

Vzduch 2,75E-5 kg/deň ERC 

Pôda 1,76E-3 kg/deň ERC 

  

Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Pitná voda 2,76E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) 0,013 

Sediment (sladká voda) 30,26 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) 0,257 

Morská voda 4,36E-5 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Sediment (morská voda) 4,784 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) 0,085 

Čistička odpadových vôd 2,75E-6 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Poľnohospodárska pôda 0,282 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – inhalačne 
(systémové účinky) 

1,62E-7 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – orálne 9,28E-5 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – kombinované cesty  < 0,01 

11.3.2. Uvoľňovanie do životného prostredia a environmentálna expozícia: Rozšírené 
používanie výrobkov s nízkou úrovňou uvoľňovania (vnútorné/vonkajšie) - Bór (ERC 10a) 
Spôsob uvoľňovania Miera uvoľňovania Metóda odhadu uvoľňovania 

Voda 5,5E-6 kg/deň Faktor odhadovaného uvoľnenia 

Vzduch 2,75E-5 kg/deň ERC 

Pôda 1,76E-3 kg/deň ERC 

  

Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Pitná voda 2,99E-3 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Morská voda 2,94E-4 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Čistička odpadových vôd 2,75E-6 mg/l (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Poľnohospodárska pôda 3,22E-3 mg/kg suchej hmot. (EUSES 2.1.2) < 0,01 
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Cieľ ochrany Odhad expozície RCR 

Človek cez prostredie – inhalačne 
(systémové účinky) 

4,14E-13 mg/m³ (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – orálne 1,2E-4 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (EUSES 2.1.2) < 0,01 

Človek cez prostredie – kombinované cesty  < 0,01 

11.3.3. Expozícia spotrebiteľov: Stroje, mechanické zariadenia, elektrické a elektronické 
výrobky - bezvodý boritan zinočnatý (AC 2) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 7,147 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 
3.1) 

0,282 

Orálna, systémová, dlhodobá 0 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,282 

11.3.4. Expozícia spotrebiteľov: Kameň, omietka, cement, sklo a keramika - bezvodý 
boritan zinočnatý (AC 4) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 7,147 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 
3.1) 

0,282 

Orálna, systémová, dlhodobá 0 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,282 

11.3.5. Expozícia spotrebiteľov: Kovové výrobky - bezvodý boritan zinočnatý (AC 7) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 7,147 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 
3.1) 

0,282 

Orálna, systémová, dlhodobá 0 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,282 

11.3.6. Expozícia spotrebiteľov: Papierové výrobky - bezvodý boritan zinočnatý (AC 8) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 7,147 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 
3.1) 

0,282 

Orálna, systémová, dlhodobá 0 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,282 

11.3.7. Expozícia spotrebiteľov: Drevené výrobky; Krytiny na steny a podlahy - bezvodý 
boritan zinočnatý (AC 11) 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,715 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 
3.1) 

0,028 

Orálna, systémová, dlhodobá 0 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,028 

11.3.8. Expozícia spotrebiteľov: Plastové výrobky; Plastové, väčšie výrobky - bezvodý 
boritan zinočnatý (AC 13) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 14,58 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 
3.1) 

0,575 

Orálna, systémová, dlhodobá 0 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,575 

11.3.9. Expozícia spotrebiteľov: Plastové výrobky; Plastové, malé výrobky - bezvodý boritan 
zinočnatý (AC 13) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,059 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 
3.1) 

< 0,01 

Orálna, systémová, dlhodobá 0,167 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 
3.1) 

0,329 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,331 

11.3.10. Expozícia spotrebiteľov: Stroje, mechanické zariadenia, elektrické a elektronické 
výrobky - hydrát boritanu zinočnatého (AC 2) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 7,147 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 
3.1) 

0,052 

Orálna, systémová, dlhodobá 0 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,052 

11.3.11. Expozícia spotrebiteľov: Kameň, omietka, cement, sklo a keramika - hydrát 
boritanu zinočnatého (AC 4) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 7,146 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 
3.1) 

0,052 

Orálna, systémová, dlhodobá 0 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 3.1) < 0,01 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,052 

11.3.12. Expozícia spotrebiteľov: Kovové výrobky - hydrát boritanu zinočnatého (AC 7) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 7,147 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 
3.1) 

0,052 

Orálna, systémová, dlhodobá 0 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,052 

11.3.13. Expozícia spotrebiteľov: Papierové výrobky - hydrát boritanu zinočnatého (AC 8) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 7,147 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 
3.1) 

0,052 

Orálna, systémová, dlhodobá 0 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,052 

11.3.14. Expozícia spotrebiteľov: Drevené výrobky; Krytiny na steny a podlahy - hydrát 
boritanu zinočnatého (AC 11) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,715 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 
3.1) 

< 0,01 

Orálna, systémová, dlhodobá 0 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  < 0,01 

11.3.15. Expozícia spotrebiteľov: Plastové výrobky; Plastové, väčšie výrobky - hydrát 
boritanu zinočnatého (AC 13) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 14,58 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 
3.1) 

0,106 

Orálna, systémová, dlhodobá 0 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,106 

11.3.16. Expozícia spotrebiteľov: Plastové výrobky; Plastové, malé výrobky - hydrát 
boritanu zinočnatého (AC 13) 
Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

Inhalačná, systémové, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Inhalačná, lokálne, dlhodobé 0 mg/m³ (TRA Consumers 3.1) < 0,01 

Dermálna, systémová, dlhodobá 0,059 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers < 0,01 
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Spôsob expozície a typy účinkov Odhad expozície RCR 

3.1) 

Orálna, systémová, dlhodobá 0,167 mg/kg telesnej hmotnosti/deň (TRA Consumers 
3.1) 

0,242 

Kombinovaná, systémové, dlhodobé  0,242 

11.4. Usmernenie pre následného užívateľa na vykonávanie hodnotenia, 
či pracuje v rámci hraníc vymedzených expozičným scenárom 
Usmernenie:  
Tento expozičný scenár pre spotrebiteľských užívateľov je určený pre výrobcov prípravkov, aby mohli použiť 
tieto informácie v návrhu spotrebiteľských produktov. Podmienky používania sa môžu do istej miery líšiť od tých, 
ktoré sú opísané v expozičnom scenári. V prípade rozdielov medzi opisom podmienok používania v expozičnom 
scenári a používaním vašich produktov spotrebiteľmi to neznamená, že dané používanie nie je pokryté. Riziko 
môže byť stále adekvátne kontrolované. Spôsob, akým stanovíte, či vaše podmienky sú ekvivalentné alebo nižšie 
sa nazýva „škálovanie“. Nižšie sú uvedené pokyny pre škálovanie.  

Ľudské zdravie: Expozícia spotrebiteľov je odhadnutá pomocou metódy TRA Consumers 3.1 tak, ako je 
implementovaná v nástroji CHESAR v3.7. Tým bolo rozlíšené medzi bezvodým boritanom zinočnatým 
a hydrátom boritanu zinočnatého. 

Životné prostredie: Emisie do životného prostredia sú odhadnuté pomocou modelu EUSES v.2.1.2 tak, ako je 
implementovaný v nástroji CHESAR v3.7. Pre environmentálne modelovanie sa ako najhorší prípad predpokladá, 
že sa boritan zinočnatý úplne rozpustí vo vode na ióny Zn a B, ktoré spôsobujú toxicitu. Aj keď bezvodý boritan 
zinočnatý obsahuje 35,19 % Zn a 17,45 % B (v prípade foriem s obsahom vody budú tieto koncentrácie nižšie), 
emisie do životného prostredia sú odhadnuté za predpokladu rovnakého množstva Zn a B. Tým sú použité 
konkrétne informácie na odhad uvoľňovania do vodnej zložky. Uvoľňovanie do vzduchu a pôdy je odhadnuté na 
základe štandardných faktorov uvoľňovania pre ERC 10a. 
 
Škálovací nástroj:  
Na škálovanie použite vyššie uvedené verejne dostupné modelovacie nástroje. 
 
Pokyny pre škálovanie:  
Škálovanie sa môže použiť na kontrolu, či sú podmienky spotrebiteľov „ekvivalentné“ podmienkam definovaným 
v expozičnom scenári. Ak sa podmienky používania trochu odlišujú od tých, ktoré sú uvedené v príslušnom 
expozičnom scenári, možno budete schopní demonštrovať, že za vašich podmienok používania sú úrovne 
expozície ekvivalentné alebo nižšie než za opísaných podmienok. Môže byť možné demonštrovať to 
kompenzovaním zmeny v jednej konkrétnej podmienke so zmenou v iných podmienkach.  
 
Škálovateľné parametre:  
V nasledujúcej časti sú uvedené na použitie pre škálovanie kľúčové určujúce faktory, ktoré sa pravdepodobne 
menia v skutočnej situácii.  

- Spotrebitelia:  
Percentuálny obsah látky v zmesi/výrobku, množstvo produktu použitého pri jednej aplikácii, doba 
expozície na jednu udalosť, frekvencia použitia počas dňa.  
 

- Životné prostredie:  
Faktory uvoľňovania.  

 
Ďalšie detaily ohľadom škálovania sú uvedené v príručke Guidance for downstream users v2.1 (október 2014) 
agentúry ECHA, ako aj v príručke Practical Guide 13 (jún 2012) agentúry ECHA.  
 
Hranice škálovania:  
RCR, ktoré sa nemajú prekračovať, sú opísané v oddiele 11.3. 
 


