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ZAŁĄCZNIKI DO KARTY CHARAKTERYSTYKI – SCENARIUSZE NARAŻENIA  

Rozdział 1 Tytuł scenariusza narażenia nr 1 

Tytuł Wszystkie zastosowania przemysłowe  
Główny sektor zastosowania: SU3 

Procesy, zadania, działania 
objęte scenariuszem 

Wszystkie procesy przemysłowe mające związek z acetonem i produktami 
zawierającymi aceton 

Etap cyklu życia / Sektor 
zastosowania 

SU3 = Wszystkie zastosowania przemysłowe 

Odpowiednie deskryptory 
zastosowania (PROC lub PC) 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, 
PROC10, PROC12, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19 

Odpowiednie deskryptory 
zastosowania 

ERC i warunki lokalne należy sprawdzić przy użyciu narzędzia ECT Acetone w Excelu 

Domyślne warunki działania 
Charakterystyka produktu 
Zagrożenie ostre Zwroty R: 11-Produkt wysoce łatwopalny, 36-Działa drażniąco na oczy, 66-

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry, 67-Pary 
mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy 

Środki ogólne Magazyn produktu luzem zlokalizować na zewnątrz [E2] 
Stosować odpowiednie środki ochrony oczu [PPE26] 
W razie powtarzającego się lub długotrwałego narażenia skóry na działanie substancji 
nosić odpowiednie rękawice przebadane na zgodność z normą EN374 i zorganizować 
program pielęgnacji skóry dla pracowników [PPE20] 
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej. Naturalna wentylacja następuje przez 
drzwi, okna, itd. Kontrolowana wentylacja oznacza, że powietrze jest dostarczane lub 
usuwane za pomocą napędzanego wentylatora [E1] 

Stężenie substancji w produkcie Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 100 % (o ile nie podano 
inaczej) [G13]. 

Postać fizyczna produktu Ciecz, prężność par > 10 kPa [OC5]. 
Częstotliwość i czas trwania 
zastosowania 

Obejmuje dobowe narażenie do 8 godzin (o ile nie podano inaczej) [G2] 

Inne istotne warunki działania i Zakłada się, że wdrożono dobre podstawowe standardy higieny pracy [G1]. 
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stosowania 
Rozdział 2 Warunki operacyjne i środki zarządzania ryzykiem 
 
Rozdział 2.1 Kontrola narażenia środowiska 
Charakterystyka produktu Substancja jest ketonem o unikalnej strukturze, łatwo ulega biodegradacji 
Stosowane ilości Roczny tonaż w danej lokalizacji (ton/rok): do wyliczenia maksymalnego tonażu/rok 

proszę użyć narzędzia “ECT Acetone” w Excelu 
Częstotliwość i czas trwania 
zastosowania 

Dni emisji (dni/rok) 360 dni/rok 

Inne warunki działania, mające 
wpływ na narażenie 
środowiskowe 

Stosowanie w pomieszczeniach/na zewnątrz 

Warunki techniczne i środki na 
miejscu, służące do 
zmniejszenia lub ograniczenia 
wypływu, emisji do powietrza i 
uwolnienia do gleby 

Powszechne praktyki różnią się w zależności od lokalizacji, z tego względu 
zastosowano ostrożne dane szacunkowe dotyczące uwalniania w trakcie procesu. 
Typowymi środkami technicznymi są systemy zamknięte, płuczki lub adsorbery z 
węglem aktywnym. Stosowana na miejscu typowa technologia oczyszczania gazów 
odlotowych zapewnia skuteczność usuwania wynoszącą 90%. 

Środki organizacyjne mające na 
celu 
wyeliminowanie/ograniczenie 
uwalniania z danej lokalizacji 

Powszechne praktyki różnią się w zależności od lokalizacji, z tego względu 
zastosowano ostrożne dane szacunkowe dotyczące uwalniania w trakcie procesu. Do 
sprawdzenia lokalnych warunków proszę użyć narzędzia “ECT Acetone” w Excelu 

Warunki i środki związane z 
miejską oczyszczalnią ścieków 

Do sprawdzenia lokalnych warunków proszę użyć narzędzia “ECT Acetone” w Excelu 

Warunki i środki związane z 
zewnętrzną obróbką usuwanych 
odpadów 

Obróbka i usuwanie odpadów w firmach zewnętrznych powinny być zgodne z 
odpowiednimi przepisami. 

Warunki i środki związane z 
zewnętrznym odzyskiem 
odpadów 

Obróbka i usuwanie odpadów w firmach zewnętrznych powinny być zgodne z 
odpowiednimi przepisami. 

Inne środki kontroli środowiska 
oprócz wyżej wymienionych 

brak 

Rozdział 2.2 Kontrola narażenia pracowników 
 
Scenariusze dodatkowe Środki zarządzania ryzykiem (RMM) 

Zwroty umieszczone w nawiasach stanowią jedynie porady w zakresie dobrych 
praktyk, poza oceną bezpieczeństwa chemicznego wg REACH i mogą zostać 
umieszczone w rozdziale 5 niniejszego scenariusza narażenia lub w głównych 
punktach karty charakterystyki. 

Narażenie ogólne (systemy 
zamknięte) [CS15]. 
(systemy zamknięte) [CS107]; 
Pobieranie próbek w trakcie 
procesu [CS2]. 

Obchodzić się z substancją w systemie zamkniętym [E47]. Opróżnić i przemyć 
maszyny przed otwarciem i konserwacją [E55]. Natychmiast zebrać wyciek [C&H13]. 
Wycieki przechowywać szczelnie zamknięte do czasu utylizacji lub ponownego 
wykorzystania [ENVT4]. 

Narażenie ogólne (systemy 
zamknięte) [CS15]. 
Proces ciągły [CS54]; 
Pobieranie próbek w trakcie 
procesu [CS2]. 

Obchodzić się z substancją w systemie zamkniętym [E47]. Nosić odpowiednie 
rękawice przebadane na zgodność z normą EN374 [PPE15]. 

Narażenie ogólne (systemy 
zamknięte) [CS15]. 
Proces wsadowy [CS55]; 
Pobieranie próbek w trakcie 
procesu [CS2]. 

Obchodzić się z substancją w systemie zamkniętym [E47]. Nosić odpowiednie 
rękawice przebadane na zgodność z normą EN374 [PPE15]. 

Rozpylanie/wytwarzanie mgły 
przy użyciu maszyny [CS25]. 
z lokalną wentylacją wywiewną 
[CS109]. 

Operacje przenoszenia materiałów wykonywać pod obudową lub wentylacją 
wywiewną [E66]. 

Rozpylanie/wytwarzanie mgły Operacje wykonywać na zewnątrz [E69]. Nosić odpowiednie rękawice przebadane na 
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przy użyciu maszyny [CS25]. zgodność z normą EN374 [PPE15]. 
Rozpylanie/wytwarzanie mgły 
przy użyciu maszyny [CS25]. 

Nosić aparat oddechowy zgodny z EN140 z filtrem typu A lub lepszym. [PPE24] 

Napełnianie małych opakowań 
[CS7]. 
Pomieszczenie przeznaczone do 
tego celu [CS81]; 
Przelewanie/przesypywanie z 
małych pojemników [CS9]. 

 

Malowanie wałkiem lub 
pędzlem [CS51]. 
lub: Czyszczenie i konserwacja 
urządzeń [CS39]. 

 

Czyszczenie i konserwacja 
urządzeń [CS39]. 

 

Wytwarzanie piany [CS132]. 
Produkcja przedmiotów na 
bazie piany [CS125]. 

 

Zamaczanie, zanurzanie i 
nalewanie [CS4]. 

 

Wytwarzanie preparatów lub 
wyrobów poprzez 
tabletkowanie, prasowanie, 
wyciskanie, granulowanie 
[CS100] 

 

Prace laboratoryjne [CS36].  
Do stosowania ręcznego –farby 
do malowania palcami, pastele, 
kleje [CS72] 

Nosić odpowiednie rękawice przebadane na zgodność z normą EN374 [PPE15]. 

Rozdział 3 Oszacowanie narażenia 
3.1. Zdrowie Szablon ogólnego scenariusza narażenia (GES) do oceny  bezpieczeństwa 

chemicznego pracownika 
http://cefic.org/templates/shwPublications.asp?HID=750 

3.2. Środowisko ECT Acetone 
http://www.reachcentrum.eu/EN/consortium-management/consortia-under-
reach/phenol-derivatives-reach-consortium.aspx 

Rozdział 4 Wytyczne dot. weryfikacji zgodności ze scenariuszem narażenia 
4.1. Zdrowie Instrukcje są oparte na zakładanych warunkach działania, które nie muszą być 

odpowiednie dla wszystkich lokalizacji, z tego względu może być konieczne skalowanie 
w celu zdefiniowania odpowiednich środków zarządzania ryzykiem specyficznych dla 
danej lokalizacji. 

4.2. Środowisko Instrukcje są oparte na zakładanych warunkach działania, które nie muszą być 
odpowiednie dla wszystkich lokalizacji, z tego względu może być konieczne skalowanie 
w celu zdefiniowania odpowiednich środków zarządzania ryzykiem specyficznych dla 
danej lokalizacji. 

 
Rozdział 1 Tytuł scenariusza narażenia nr 2 
Tytuł Wszystkie zastosowania profesjonalne 

Główny sektor zastosowania: SU22 
Procesy, zadania, działania 
objęte scenariuszem 

Wszystkie procesy profesjonalne mające związek z acetonem i produktami 
zawierającymi aceton 

Etap cyklu życia / Sektor 
zastosowania 

SU22 = Wszystkie zastosowania profesjonalne 

Odpowiednie deskryptory 
zastosowania 
(PROC lub PC) 

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, 
PROC11, PROC13, PROC15, PROC19 

Odpowiednie deskryptory 
zastosowania 
(ERC lub SpERC) 

ERC i warunki lokalne należy sprawdzić przy użyciu narzędzia ECT Acetone w Excelu 
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Domyślne warunki działania 
Charakterystyka produktu 
Zagrożenie ostre Zwroty R: 11-Produkt wysoce łatwopalny, 36-Działa drażniąco na oczy, 66-

Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry, 67-Pary 
mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy 

Środki ogólne Magazyn produktu luzem zlokalizować na zewnątrz [E2] 
Stosować odpowiednie środki ochrony oczu [PPE26] 
W razie powtarzającego się lub długotrwałego narażenia skóry na działanie substancji 
nosić odpowiednie rękawice przebadane na zgodność z normą EN374 i zorganizować 
program pielęgnacji skóry dla pracowników [PPE20] 
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej. Naturalna wentylacja następuje przez 
drzwi, okna, itd. Kontrolowana wentylacja oznacza, że powietrze jest dostarczane lub 
usuwane za pomocą napędzanego wentylatora [E1] 

Stężenie substancji w produkcie Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 100 % (o ile nie podano 
inaczej) [G13]. 

Postać fizyczna produktu Ciecz, prężność par > 10 kPa [OC5]. 
Częstotliwość i czas trwania 
zastosowania 

Obejmuje dobowe narażenie do 8 godzin (o ile nie podano inaczej) [G2] 

Inne istotne warunki działania i 
stosowania 

Zakłada się, że wdrożono dobre podstawowe standardy higieny pracy [G1]. ; 

Rozdział 2 Warunki operacyjne i środki zarządzania ryzykiem 
 
Rozdział 2.1 Kontrola narażenia środowiska 
Charakterystyka produktu Substancja jest ketonem o unikalnej strukturze, łatwo ulega biodegradacji 
Stosowane ilości Roczny tonaż w danej lokalizacji (ton/rok): do wyliczenia maksymalnego tonażu/rok 

proszę użyć narzędzia “ECT Acetone” w Excelu 
Częstotliwość i czas trwania 
zastosowania 

Dni emisji (dni/rok) 360 dni/rok 

Inne warunki działania, mające 
wpływ na narażenie 
środowiskowe 

Stosowanie w pomieszczeniach/na zewnątrz 

Warunki techniczne i środki na 
miejscu, służące do 
zmniejszenia lub ograniczenia 
wypływu, emisji do powietrza i 
uwolnienia do gleby 

Powszechne praktyki różnią się w zależności od lokalizacji, z tego względu 
zastosowano ostrożne dane szacunkowe dotyczące uwalniania w trakcie procesu. 
Typowymi środkami technicznymi są systemy zamknięte, płuczki lub adsorbery z 
węglem aktywnym. Stosowana na miejscu typowa technologia oczyszczania gazów 
odlotowych zapewnia skuteczność usuwania wynoszącą 90%. 

Środki organizacyjne mające na 
celu 
wyeliminowanie/ograniczenie 
uwalniania z danej lokalizacji 

Powszechne praktyki różnią się w zależności od lokalizacji, z tego względu 
zastosowano ostrożne dane szacunkowe dotyczące uwalniania w trakcie procesu. Do 
sprawdzenia lokalnych warunków proszę użyć narzędzia “ECT Acetone” w Excelu 

Warunki i środki związane z 
miejską oczyszczalnią ścieków 

Do sprawdzenia lokalnych warunków proszę użyć narzędzia “ECT Acetone” w Excelu 

Warunki i środki związane z 
zewnętrzną obróbką usuwanych 
odpadów 

Obróbka i usuwanie odpadów w firmach zewnętrznych powinny być zgodne z 
odpowiednimi przepisami. 

Warunki i środki związane z 
zewnętrznym odzyskiem 
odpadów 

Obróbka i usuwanie odpadów w firmach zewnętrznych powinny być zgodne z 
odpowiednimi przepisami. 

Inne środki kontroli środowiska 
oprócz wyżej wymienionych 

brak 

Rozdział 2.2 Kontrola narażenia pracowników 
 
Scenariusze dodatkowe Środki zarządzania ryzykiem (RMM) 

Zwroty umieszczone w nawiasach stanowią jedynie porady w zakresie dobrych 
praktyk, poza oceną bezpieczeństwa chemicznego wg REACH i mogą zostać 
umieszczone w rozdziale 5 niniejszego scenariusza narażenia lub w głównych 
punktach karty charakterystyki. 

Narażenie ogólne (systemy Obchodzić się z substancją w systemie zamkniętym [E47]. Opróżnić i przemyć 
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zamknięte) [CS15]. 
(systemy zamknięte) [CS107]; 
Pobieranie próbek w trakcie 
procesu [CS2]. 

maszyny przed otwarciem i konserwacją [E55]. Natychmiast zebrać wyciek [C&H13]. 
Wycieki przechowywać szczelnie zamknięte do czasu utylizacji lub ponownego 
wykorzystania [ENVT4]. 

Narażenie ogólne (systemy 
zamknięte) [CS15]. 
Proces ciągły [CS54]; 
Pobieranie próbek w trakcie 
procesu [CS2]. 

Obchodzić się z substancją w systemie zamkniętym [E47]. Nosić odpowiednie 
rękawice przebadane na zgodność z normą EN374 [PPE15]. 

Narażenie ogólne (systemy 
zamknięte) [CS15]. 
Proces wsadowy [CS55]; 
Pobieranie próbek w trakcie 
procesu [CS2]. 

Obchodzić się z substancją w systemie zamkniętym [E47]. Nosić odpowiednie 
rękawice przebadane na zgodność z normą EN374 [PPE15]. 

Pobieranie próbek w trakcie 
procesu [CS2] (systemy 
otwarte) [CS108] 

 

Operacje mieszania (systemy 
otwarte) [CS30]. 
Proces wsadowy [CS55].; 
Pobieranie próbek w trakcie 
procesu [CS2].; z lokalną 
wentylacją wywiewną [CS109] 

Operacje przenoszenia materiałów wykonywać pod obudową lub wentylacją 
wywiewną [E66]; 

Operacje mieszania (systemy 
otwarte) [CS30]. 
Proces wsadowy [CS55]; 
Pobieranie próbek w trakcie 
procesu [CS2]. 

Operacje wykonywać na zewnątrz [E69]. 

Operacje mieszania (systemy 
otwarte) [CS30]. 
Proces wsadowy [CS55]; 
Pobieranie próbek w trakcie 
procesu [CS2]. 

Unikać wykonywania czynności powodujących narażenie przez czas dłuższy niż 4 
godziny [OC12]. 

Kalandrowanie (w tym maszyny 
typu Banbury) [CS64]; 
z lokalną wentylacją wywiewną 
[CS109] 

Operacje wykonywać na zewnątrz [E69]. 

Kalandrowanie (w tym maszyny 
typu Banbury) [CS64] 

Operacje wykonywać na zewnątrz [E69]. Nosić odpowiednie rękawice przebadane na 
zgodność z normą EN374 [PPE15]. 

Kalandrowanie (w tym maszyny 
typu Banbury) [CS64] 

Unikać wykonywania czynności powodujących narażenie przez czas dłuższy niż 4 
godziny [OC12]. Nosić odpowiednie rękawice przebadane na zgodność z normą EN374 
[PPE15]. 

Przenoszenie materiałów luzem 
[CS14]. 
Pomieszczenie nieprzeznaczone 
do tego celu [CS82]; 
Przenoszenie/przelewanie/przes
ypywanie z pojemników [CS22] 
; z lokalną wentylacją 
wywiewną [CS109] 

Operacje przenoszenia materiałów wykonywać pod obudową lub wentylacją 
wywiewną [E66]; 

Przenoszenie materiałów luzem 
[CS14]. 
Pomieszczenie nieprzeznaczone 
do tego celu [CS82]; 
Przenoszenie/przelewanie/przes
ypywanie z pojemników [CS22]. 

Operacje wykonywać na zewnątrz [E69]. 

Przenoszenie materiałów luzem 
[CS14]. 
Pomieszczenie nieprzeznaczone 

Unikać wykonywania czynności powodujących narażenie przez czas dłuższy niż 4 
godziny [OC12]. 
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do tego celu [CS82]; 
Przenoszenie/przelewanie/przes
ypywanie z pojemników [CS22]. 
Przenoszenie materiałów luzem 
[CS14]. 
Pomieszczenie przeznaczone do 
tego celu [CS81]; 
Przenoszenie/przelewanie/przes
ypywanie z pojemników [CS22]. 

 

Napełnianie małych opakowań 
[CS7]. 
Pomieszczenie przeznaczone do 
tego celu [CS81]; 
Przelewanie/przesypywanie z 
małych pojemników [CS9]. 

 

Malowanie wałkiem lub 
pędzlem [CS51]. 
lub: Czyszczenie i konserwacja 
urządzeń [CS39]; 
 z lokalną wentylacją wywiewną 
[CS109]. 

Operacje przenoszenia materiałów wykonywać pod obudową lub wentylacją 
wywiewną [E66]; 

Malowanie wałkiem lub 
pędzlem [CS51]. 
lub: Czyszczenie i konserwacja 
urządzeń [CS39]. 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 25% [OC18]. 

Malowanie wałkiem lub 
pędzlem [CS51]. 
lub: Czyszczenie i konserwacja 
urządzeń [CS39]. 

Unikać wykonywania czynności powodujących narażenie przez czas dłuższy niż 4 
godziny [OC12]. Nosić odpowiednie rękawice przebadane na zgodność z normą EN374 
[PPE15]. 

Ręczne rozpylanie/wytwarzanie 
mgły [CS24]. 
z lokalną wentylacją wywiewną 
[CS109]. 

Operacje przenoszenia materiałów wykonywać pod obudową lub wentylacją 
wywiewną [E66]; 

Ręczne rozpylanie/wytwarzanie 
mgły [CS24]. 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 25% [OC18]. Operacje wykonywać 
na zewnątrz [E69]. Unikać wykonywania czynności powodujących narażenie przez 
czas dłuższy niż 4 godziny [OC12]. Nosić odpowiednie rękawice przebadane na 
zgodność z normą EN374 [PPE15]. 

Ręczne rozpylanie/wytwarzanie 
mgły [CS24]. 

Unikać wykonywania czynności powodujących narażenie przez czas dłuższy niż 1 
godzina [OC11]. Nosić odpowiednie rękawice przebadane na zgodność z normą EN374 
[PPE15]. 

Ręczne rozpylanie/wytwarzanie 
mgły [CS24]. 

Nosić aparat oddechowy zgodny z EN140 z filtrem typu A lub lepszym. [PPE24]. Nosić 
odpowiednie rękawice przebadane na zgodność z normą EN374 [PPE15]. 

Zamaczanie, zanurzanie i 
nalewanie [CS4]. 

 

Wytwarzanie preparatów lub 
wyrobów poprzez 
tabletkowanie, prasowanie, 
wyciskanie, granulowanie 
[CS100] 
z lokalną wentylacją wywiewną 
[CS109]. 

Operacje przenoszenia materiałów wykonywać pod obudową lub wentylacją 
wywiewną [E66]; 

Wytwarzanie preparatów lub 
wyrobów poprzez 
tabletkowanie, prasowanie, 
wyciskanie, granulowanie 
[CS100] 

Unikać wykonywania czynności powodujących narażenie przez czas dłuższy niż 4 
godziny [OC12]. 

Prace laboratoryjne [CS36].  
Do stosowania ręcznego –farby 
do malowania palcami, pastele, 

Ograniczyć zawartość substancji w produkcie do 25% [OC18]. Nosić odpowiednie 
rękawice przebadane na zgodność z normą EN374 [PPE15]. 
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kleje [CS72] 
Do stosowania ręcznego –farby 
do malowania palcami, pastele, 
kleje [CS72] 

Unikać wykonywania czynności powodujących narażenie przez czas dłuższy niż 1 
godzina [OC11]. Nosić odpowiednie rękawice przebadane na zgodność z normą EN374 
[PPE15]. 

Rozdział 3 Oszacowanie narażenia 
3.1. Zdrowie Szablon ogólnego scenariusza narażenia (GES) do oceny bezpieczeństwa chemicznego 

pracownika 
http://cefic.org/templates/shwPublications.asp?HID=750 

3.2. Środowisko ECT Acetone 
http://www.reachcentrum.eu/EN/consortium-management/consortia-under-
reach/phenol-derivatives-reach-consortium.aspx 

Rozdział 4 Wskazówki sprawdzenia zgodności ze scenariuszem narażenia 
4.1. Zdrowie Instrukcje są oparte na zakładanych warunkach działania, które nie muszą być 

odpowiednie dla wszystkich lokalizacji, z tego względu może być konieczne skalowanie 
w celu zdefiniowania odpowiednich środków zarządzania ryzykiem specyficznych dla 
danej lokalizacji. 

4.2. Środowisko Instrukcje są oparte na zakładanych warunkach działania, które nie muszą być 
odpowiednie dla wszystkich lokalizacji, z tego względu może być konieczne skalowanie 
w celu zdefiniowania odpowiednich środków zarządzania ryzykiem specyficznych dla 
danej lokalizacji. 

 
Rozdział 1 Tytuł scenariusza narażenia nr 3 
Tytuł Wszystkie zastosowania konsumenckie 

Zastosowania według ogólnego scenariusza narażenia 
Sektor zastosowania (SU) 21 
Deskryptor zastosowania (PC) LISTA PC 
Procesy, zadania, działania 
objęte scenariuszem 

OPISY 

Kategoria uwalniania do 
środowiska 

 

Specjalna kategoria uwalniania 
do środowiska: 

 

Rozdział 2 Warunki operacyjne i środki zarządzania ryzykiem 
 
Rozdział 2.1 Kontrola narażenia konsumentów 
Charakterystyka produktu 
Postać fizyczna produktu ciecz 
Prężność par 24000 
Stężenie substancji w produkcie O ile nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 100% [ConsOC1] 
Stosowane ilości O ile nie podano inaczej, obejmuje stosowane ilości do 37500 g [ConsOC2]; obejmuje 

obszar kontaktu ze skórą do 6600 cm2 [ConsOC5] 
Częstotliwość i czas trwania 
zastosowania/narażenia 

O ile nie podano inaczej, obejmuje częstotliwość stosowania do 4 razy na dobę 
[ConsOC4]; obejmuje narażenie do 8 godzin na zdarzenie [ConsOC14] 

Inne warunki działania , mające 
wpływ na narażenie 
pracowników 

O ile nie podano inaczej, zakłada stosowanie w temperaturze otoczenia [ConsOC15]; 
zakłada stosowanie w pomieszczeniu o pojemności 20 m3 [ConsOC11]; zakłada 
stosowanie z typową wentylacją [ConsOC8]. 

Rozdział 2.1.1 Kategorie produktów 
PC1:Kleje, szczeliwa—
klejenie, zastosowania 
hobbystyczne 

OC O ile nie podano inaczej, obejmuje stężenie do 30% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; dotyczy zastosowania do 1 razu w dniu 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje obszar kontaktu ze skórą do 35,73 cm2 
[ConsOC5]; dla każdego użycia dotyczy zastosowania ilości do 9 g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie pod typową dla gospodarstwa domowego wentylacją 
[ConsOC8]; obejmuje stosowanie w pomieszczeniu o pojemności 20 m3 [ConsOC11]; 
dla każdego użycia obejmuje narażenie wynoszące do 4 godzin/zdarzenie 
[ConsOC14]; 

 RMM Nie określono specyficznych Środków Kontroli Ryzyka (RMM) poza przedstawionymi 
wcześniej Warunkami Operacyjnymi (OC) 

PC1:Kleje, szczeliwa-- OC O ile nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 30% [ConsOC1]; obejmuje 
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klejenie – zastosowanie 
do samodzielnych prac 
(klej do wykładzin 
dywanowych, klej do 
płytek, klej do 
drewnianego parkietu  

zastosowanie do 1 dnia/rok [ConsOC3]; dotyczy zastosowania do 1 razu w dniu 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje obszar kontaktu ze skórą do 110,00 cm2 
[ConsOC5]; dla każdego użycia dotyczy zastosowania ilości do 6390 g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie pod typową dla gospodarstwa domowego wentylacją 
[ConsOC8]; obejmuje stosowanie w pomieszczeniu o pojemności 20 m3 [ConsOC11]; 
dla każdego użycia obejmuje narażenie wynoszące do 6 godzin/zdarzenie 
[ConsOC14]; 

 RMM Nie określono specyficznych Środków Kontroli Ryzyka (RMM) poza przedstawionymi 
wcześniej Warunkami Operacyjnymi (OC) 

PC1:Kleje, szczeliwa—Klej 
w sprayu 

OC O ile nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 30% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 6 dni/rok [ConsOC3]; dotyczy zastosowania do 1 razu w dniu 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje obszar kontaktu ze skórą do 35,73 cm2 
[ConsOC5]; dla każdego użycia dotyczy zastosowania ilości do 85,05 g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie pod typową dla gospodarstwa domowego wentylacją 
[ConsOC8]; obejmuje stosowanie w pomieszczeniu o pojemności 20 m3 [ConsOC11]; 
dla każdego użycia obejmuje narażenie wynoszące do 4 godzin/zdarzenie 
[ConsOC14]; 

 RMM Nie określono specyficznych Środków Kontroli Ryzyka (RMM) poza przedstawionymi 
wcześniej Warunkami Operacyjnymi (OC) 

PC1: Kleje, szczeliwa--
szczeliwa 

OC O ile nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 30% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; dotyczy zastosowania do 1 razu w dniu 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje obszar kontaktu ze skórą do 35,73 cm2 
[ConsOC5]; dla każdego użycia dotyczy zastosowania ilości do 75 g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie pod typową dla gospodarstwa domowego wentylacją 
[ConsOC8]; obejmuje stosowanie w pomieszczeniu o pojemności 20 m3 [ConsOC11]; 
dla każdego użycia obejmuje narażenie wynoszące do 1,00 godziny/zdarzenie 
[ConsOC14]; 

 RMM Nie określono specyficznych Środków Kontroli Ryzyka (RMM) poza przedstawionymi 
wcześniej Warunkami Operacyjnymi (OC) 

PC3:Produkty do 
odświeżania powietrza—
Odświeżanie powietrza, 
działanie chwilowe 
(aerozole w sprayu) 

OC O ile nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 50% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; dotyczy zastosowania do 4 razy w dniu 
zastosowania [ConsOC4]; dla każdego użycia dotyczy zastosowania ilości do 0,1 g 
[ConsOC2]; obejmuje zastosowanie pod typową dla gospodarstwa domowego 
wentylacją [ConsOC8]; obejmuje stosowanie w pomieszczeniu o pojemności 20 m3 
[ConsOC11]; dla każdego użycia obejmuje narażenie wynoszące do 0,25 
godziny/zdarzenie [ConsOC14]; 

 RMM Nie określono specyficznych Środków Kontroli Ryzyka (RMM) poza przedstawionymi 
wcześniej Warunkami Operacyjnymi (OC) 

PC3:Produkty do 
odświeżania powietrza—
Odświeżanie powietrza, 
działanie ciągłe (produkty 
w postaci stałej lub 
ciekłej) 

OC O ile nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 10% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; dotyczy zastosowania do 1 razu w dniu 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje obszar kontaktu ze skórą do 35,73 cm2 
[ConsOC5]; dla każdego użycia dotyczy zastosowania ilości do 0,48 g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie pod typową dla gospodarstwa domowego wentylacją 
[ConsOC8]; obejmuje stosowanie w pomieszczeniu o pojemności 20 m3 [ConsOC11]; 
dla każdego użycia obejmuje narażenie wynoszące do 8,00 godzin/zdarzenie 
[ConsOC14]; 

 RMM Nie określono specyficznych Środków Kontroli Ryzyka (RMM) poza przedstawionymi 
wcześniej Warunkami Operacyjnymi (OC) 

PC4_n:Produkty przeciw 
zamarzaniu i usuwające 
oblodzenie-Mycie szyb 
samochodowych 

OC O ile nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 1% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; dotyczy zastosowania do 1 razu w dniu 
zastosowania [ConsOC4]; dla każdego użycia dotyczy zastosowania ilości do 0,5 g 
[ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w garażu na jeden samochód (34m3) pod typową 
wentylacją [ConsOC10]; obejmuje stosowanie w pomieszczeniu o pojemności 34m3 
[ConsOC11]; dla każdego użycia obejmuje narażenie wynoszące do 0,02 
godzin/zdarzenie [ConsOC14]; 

 RMM Nie określono specyficznych Środków Kontroli Ryzyka (RMM) poza przedstawionymi 
wcześniej Warunkami Operacyjnymi (OC) 

PC4_n:Produkty przeciw 
zamarzaniu i usuwające 

OC O ile nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 10% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; dotyczy zastosowania do 1 razu w dniu 
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oblodzenie-Wprowadzane 
do grzejnika 

zastosowania [ConsOC4]; obejmuje obszar kontaktu ze skórą do 428,00 cm2 
[ConsOC5]; dla każdego użycia dotyczy zastosowania ilości do 2000 g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie w garażu na jeden samochód (34m3) pod typową wentylacją 
[ConsOC10]; obejmuje stosowanie w pomieszczeniu o pojemności 34m3 [ConsOC11]; 
dla każdego użycia obejmuje narażenie wynoszące do 0,17 godziny/zdarzenie 
[ConsOC14]; 

 RMM Nie określono specyficznych Środków Kontroli Ryzyka (RMM) poza przedstawionymi 
wcześniej Warunkami Operacyjnymi (OC) 

PC4_n:Produkty przeciw 
zamarzaniu i usuwające 
oblodzenie-Odladzanie 
zamków 

OC O ile nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 50% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; dotyczy zastosowania do 1 razu w dniu 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje obszar kontaktu ze skórą do 214,40 cm2 
[ConsOC5]; dla każdego użycia dotyczy zastosowania ilości do 4 g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie w garażu na jeden samochód (34m3) pod typową wentylacją 
[ConsOC10]; obejmuje stosowanie w pomieszczeniu o pojemności 34m3 [ConsOC11]; 
dla każdego użycia obejmuje narażenie wynoszące do 0,25 godziny/zdarzenie 
[ConsOC14]; 

 RMM Nie określono specyficznych Środków Kontroli Ryzyka (RMM) poza przedstawionymi 
wcześniej Warunkami Operacyjnymi (OC) 

PC9a:Powłoki i farby, kity 
szpachlowe, 
rozcieńczalniki-Wodna 
farba lateksowa do ścian 

OC O ile nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 1,5% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 4 dni/rok [ConsOC3]; dotyczy zastosowania do 1 razu w dniu 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje obszar kontaktu ze skórą do 428,75 cm2 
[ConsOC5]; dla każdego użycia dotyczy zastosowania ilości do 2760 g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie pod typową dla gospodarstwa domowego wentylacją 
[ConsOC8]; obejmuje stosowanie w pomieszczeniu o pojemności 20 m3 [ConsOC11]; 
dla każdego użycia obejmuje narażenie wynoszące do 2,20 godziny/zdarzenie 
[ConsOC14]; 

 RMM Nie określono specyficznych Środków Kontroli Ryzyka (RMM) poza przedstawionymi 
wcześniej Warunkami Operacyjnymi (OC) 

PC9a:Powłoki i farby, kity 
szpachlowe, 
rozcieńczalniki—
Wodorozcieńczalna farba 
o dużej zawartości 
rozpuszczalnika i o 
wysokiej zawartości 
substancji stałych 

OC O ile nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 27,5% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 6 dni/rok [ConsOC3]; dotyczy zastosowania do 1 razu w dniu 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje obszar kontaktu ze skórą do 428,75 cm2 
[ConsOC5]; dla każdego użycia dotyczy zastosowania ilości do 744 g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie pod typową dla gospodarstwa domowego wentylacją 
[ConsOC8]; obejmuje stosowanie w pomieszczeniu o pojemności 20 m3 [ConsOC11]; 
dla każdego użycia obejmuje narażenie wynoszące do 2,20 godziny/zdarzenie 
[ConsOC14]; 

 RMM Nie określono specyficznych Środków Kontroli Ryzyka (RMM) poza przedstawionymi 
wcześniej Warunkami Operacyjnymi (OC) 

PC9a:Powłoki i farby, kity 
szpachlowe, 
rozcieńczalniki-Aerozol w 
sprayu w puszce 

OC O ile nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 50% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 2 dni/rok [ConsOC3]; dotyczy zastosowania do 1 razu w dniu 
zastosowania [ConsOC4]; dla każdego użycia dotyczy zastosowania ilości do 215 g 
[ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w garażu na jeden samochód (34m3) pod 
typową wentylacją [ConsOC10]; obejmuje stosowanie w pomieszczeniu o pojemności 
34m3 [ConsOC11]; dla każdego użycia obejmuje narażenie wynoszące do 0,33 
godziny/zdarzenie [ConsOC14]; 

 RMM Nie określono specyficznych Środków Kontroli Ryzyka (RMM) poza przedstawionymi 
wcześniej Warunkami Operacyjnymi (OC) 

PC9a:Powłoki i farby, kity 
szpachlowe, 
rozcieńczalniki- Środki do 
usuwania (farby, kleju, 
tapet, szczeliwa) 

OC O ile nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 50% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 3 dni/rok [ConsOC3]; dotyczy zastosowania do 1 razu w dniu 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje obszar kontaktu ze skórą do 857,50 cm2 
[ConsOC5]; dla każdego użycia dotyczy zastosowania ilości do 491 g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie pod typową dla gospodarstwa domowego wentylacją 
[ConsOC8]; obejmuje stosowanie w pomieszczeniu o pojemności 20 m3 [ConsOC11]; 
dla każdego użycia obejmuje narażenie wynoszące do 2,00 godzin/zdarzenie 
[ConsOC14]; 

 RMM Nie określono specyficznych Środków Kontroli Ryzyka (RMM) poza przedstawionymi 
wcześniej Warunkami Operacyjnymi (OC) 

PC9a:Wypełniacze, kity, 
gipsy, modelina- 

OC O ile nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 2% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 12 dni/rok [ConsOC3]; dotyczy zastosowania do 1 razu w dniu 
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Wypełniacze i kity zastosowania [ConsOC4]; obejmuje obszar kontaktu ze skórą do 35,73 cm2 
[ConsOC5]; dla każdego użycia dotyczy zastosowania ilości do 85 g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie pod typową dla gospodarstwa domowego wentylacją 
[ConsOC8]; obejmuje stosowanie w pomieszczeniu o pojemności 20 m3 [ConsOC11]; 
dla każdego użycia obejmuje narażenie wynoszące do 4,00 godzin/zdarzenie 
[ConsOC14]; 

 RMM Nie określono specyficznych Środków Kontroli Ryzyka (RMM) poza przedstawionymi 
wcześniej Warunkami Operacyjnymi (OC) 

PC9b:Wypełniacze, kity, 
gipsy, modelina- Gipsy i 
wylewki 

OC O ile nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 2% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 12 dni/rok [ConsOC3]; dotyczy zastosowania do 1 razu w dniu 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje obszar kontaktu ze skórą do 857,50 cm2 
[ConsOC5]; dla każdego użycia dotyczy zastosowania ilości do 13800g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie pod typową dla gospodarstwa domowego wentylacją 
[ConsOC8]; obejmuje stosowanie w pomieszczeniu o pojemności 20 m3 [ConsOC11]; 
dla każdego użycia obejmuje narażenie wynoszące do 2,00 godzin/zdarzenie 
[ConsOC14]; 

 RMM Nie określono specyficznych Środków Kontroli Ryzyka (RMM) poza przedstawionymi 
wcześniej Warunkami Operacyjnymi (OC) 

PC9b:Wypełniacze, kity, 
gipsy, modelina- Modelina 

OC O ile nie podano inaczej, dotyczy stężeń do 1% [ConsOC1]; dotyczy zastosowania do 
365 dni/rok [ConsOC3]; dotyczy zastosowania do 1 razu w dniu zastosowania 
[ConsOC4]; obejmuje obszar kontaktu ze skórą do 254,40 cm2 [ConsOC5]; dla 
każdego użycia dotyczy połknięcia ilości 1g [ConsOC13]; 

 RMM Nie określono specyficznych Środków Kontroli Ryzyka (RMM) poza przedstawionymi 
wcześniej Warunkami Operacyjnymi (OC) 

PC9c:Farby do malowania 
palcami --Farby do 
malowania palcami 

OC O ile nie podano inaczej, dotyczy stężeń do 50% [ConsOC1]; dotyczy zastosowania 
do 365 dni/rok [ConsOC3]; dotyczy zastosowania do 1 razu w dniu zastosowania 
[ConsOC4]; obejmuje obszar kontaktu ze skórą do 254,40 cm2 [ConsOC5]; dla 
każdego użycia dotyczy połknięcia ilości 1,35 g [ConsOC13]; 

 RMM Unikać stosowania stężeń w produkcie przekraczających 5% [ConsRMM1]; 
PC15_n: Produkty do 
obróbki powierzchni 
niemetalowych-
Wodorozcieńczalna farba 
o dużej zawartości 
rozpuszczalnika i o 
wysokiej zawartości 
substancji stałych 

OC O ile nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 27,5% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 6 dni/rok [ConsOC3]; dotyczy zastosowania do 1 razu w dniu 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje obszar kontaktu ze skórą do 428,75 cm2 
[ConsOC5]; dla każdego użycia dotyczy zastosowania ilości do 744 g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie pod typową dla gospodarstwa domowego wentylacją 
[ConsOC8]; obejmuje stosowanie w pomieszczeniu o pojemności 20 m3 [ConsOC11]; 
dla każdego użycia obejmuje narażenie wynoszące do 2,20 godziny/zdarzenie 
[ConsOC14]; 

 RMM Nie określono specyficznych Środków Kontroli Ryzyka (RMM) poza przedstawionymi 
wcześniej Warunkami Operacyjnymi (OC) 

PC15_n: Produkty do 
obróbki powierzchni 
niemetalowych—Aerozol 
w sprayu w puszce 

OC O ile nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 50% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 2 dni/rok [ConsOC3]; dotyczy zastosowania do 1 razu w dniu 
zastosowania [ConsOC4]; dla każdego użycia dotyczy zastosowania ilości do 215 g 
[ConsOC2]; obejmuje zastosowanie w garażu na jeden samochód (34m3) pod 
typową wentylacją [ConsOC10]; obejmuje stosowanie w pomieszczeniu o pojemności 
34m3 [ConsOC11]; dla każdego użycia obejmuje narażenie wynoszące do 0,33 
godziny/zdarzenie [ConsOC14]; 

 RMM Nie określono specyficznych Środków Kontroli Ryzyka (RMM) poza przedstawionymi 
wcześniej Warunkami Operacyjnymi (OC) 

PC15_n: Produkty do 
obróbki powierzchni 
niemetalowych--Środki do 
usuwania (farby, kleju, 
tapet, szczeliwa) 

OC O ile nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 50% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 3 dni/rok [ConsOC3]; dotyczy zastosowania do 1 razu w dniu 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje obszar kontaktu ze skórą do 857,50 cm2 
[ConsOC5]; dla każdego użycia dotyczy zastosowania ilości do 491 g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie pod typową dla gospodarstwa domowego wentylacją 
[ConsOC8]; obejmuje stosowanie w pomieszczeniu o pojemności 20 m3 [ConsOC11]; 
dla każdego użycia obejmuje narażenie wynoszące do 2,00 godzin/zdarzenie 
[ConsOC14]; 

 RMM Nie określono specyficznych Środków Kontroli Ryzyka (RMM) poza przedstawionymi 
wcześniej Warunkami Operacyjnymi (OC) 

PC24: Smary, tłuszcze, OC O ile nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 100% [ConsOC1]; obejmuje 
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produkty uwalniające 
substancje-Produkty 
ciekłe 

zastosowanie do 4 dni/rok [ConsOC3]; dotyczy zastosowania do 1 razu w dniu 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje  obszar kontaktu ze skórą do 468,00 cm2 
[ConsOC5]; dla każdego użycia dotyczy zastosowania ilości do 2200 g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie w garażu na jeden samochód (34m3) pod typową wentylacją 
[ConsOC10]; obejmuje stosowanie w pomieszczeniu o pojemności 34m3 [ConsOC11]; 
dla każdego użycia obejmuje narażenie wynoszące do 0,17 godziny/zdarzenie 
[ConsOC14]; 

 RMM  
PC24: Smary, tłuszcze, 
produkty uwalniające 
substancje-Pasty 

OC O ile nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 20% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 10 dni/rok [ConsOC3]; dotyczy zastosowania do 1 razu w dniu 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje obszar kontaktu ze skórą do 468,00 cm2 
[ConsOC5]; dla każdego użycia dotyczy zastosowania ilości do 34 g [ConsOC2]; 
obejmuje stosowanie w pomieszczeniu o pojemności m3 [ConsOC11]; 

 RMM Nie określono specyficznych Środków Kontroli Ryzyka (RMM) poza przedstawionymi 
wcześniej Warunkami Operacyjnymi (OC) 

PC24: Smary, tłuszcze, 
produkty uwalniające 
substancje-Spraye 

OC O ile nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 50% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 6 dni/rok [ConsOC3]; dotyczy zastosowania do 1 razu w dniu 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje obszar kontaktu ze skórą do 428,75 cm2 
[ConsOC5]; dla każdego użycia dotyczy zastosowania ilości do 73 g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie pod typową dla gospodarstwa domowego wentylacją 
[ConsOC8]; obejmuje stosowanie w pomieszczeniu o pojemności 20 m3 [ConsOC11]; 
dla każdego użycia obejmuje narażenie wynoszące do 0,17 godziny/zdarzenie 
[ConsOC14]; 

 RMM Nie określono specyficznych Środków Kontroli Ryzyka (RMM) poza przedstawionymi 
wcześniej Warunkami Operacyjnymi (OC) 

PC31:Środki polerujące i 
mieszanki woskowe-
Środki polerujące, 
woski/kremy (do podłogi, 
mebli, obuwia) 

OC O ile nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 50% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 29 dni/rok [ConsOC3]; dotyczy zastosowania do 1 razu w dniu 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje obszar kontaktu ze skórą do 430,00 cm2 
[ConsOC5]; dla każdego użycia dotyczy zastosowania ilości do 142 g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie pod typową dla gospodarstwa domowego wentylacją 
[ConsOC8]; obejmuje stosowanie w pomieszczeniu o pojemności 20 m3 [ConsOC11]; 
dla każdego użycia obejmuje narażenie wynoszące do 1,23 godziny/zdarzenie 
[ConsOC14]; 

 RMM Nie określono specyficznych Środków Kontroli Ryzyka (RMM) poza przedstawionymi 
wcześniej Warunkami Operacyjnymi (OC) 

PC31:Środki polerujące i 
mieszanki woskowe-
Środki polerujące, spraye 
(do mebli, obuwia) 

OC O ile nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 50% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 8 dni/rok [ConsOC3]; dotyczy zastosowania do 1 razu w dniu 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje obszar kontaktu ze skórą do 430,00 cm2 
[ConsOC5]; dla każdego użycia dotyczy zastosowania ilości do 35 g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie pod typową dla gospodarstwa domowego wentylacją 
[ConsOC8]; obejmuje stosowanie w pomieszczeniu o pojemności 20 m3 [ConsOC11]; 
dla każdego użycia obejmuje narażenie wynoszące do 0,33 godziny/zdarzenie 
[ConsOC14]; 

 RMM Nie określono specyficznych Środków Kontroli Ryzyka (RMM) poza przedstawionymi 
wcześniej Warunkami Operacyjnymi (OC) 

PC35:Produkty do mycia i 
czyszczenia (w tym 
produkty na bazie 
rozpuszczalników) – 
Produkty do prania i 
mycia naczyń 

OC O ile nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 5% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; dotyczy zastosowania do 1 razu w dniu 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje obszar kontaktu ze skórą do 857,50 cm2 
[ConsOC5]; dla każdego użycia dotyczy zastosowania ilości do 15 g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie pod typową dla gospodarstwa domowego wentylacją 
[ConsOC8]; obejmuje stosowanie w pomieszczeniu o pojemności 20 m3 [ConsOC11]; 
dla każdego użycia obejmuje narażenie wynoszące do 0,50 godziny/zdarzenie 
[ConsOC14]; 

 RMM Nie określono specyficznych Środków Kontroli Ryzyka (RMM) poza przedstawionymi 
wcześniej Warunkami Operacyjnymi (OC) 

PC35:Produkty do mycia i 
czyszczenia (w tym 
produkty na bazie 
rozpuszczalników) – 

OC O ile nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 5% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 128 dni/rok [ConsOC3]; dotyczy zastosowania do 1 razu w dniu 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje obszar kontaktu ze skórą do 857,50 cm2 
[ConsOC5]; dla każdego użycia dotyczy zastosowania ilości do 27 g [ConsOC2]; 
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Produkty do czyszczenia, 
płyny (uniwersalne środki 
do czyszczenia, środki do 
czyszczenia urządzeń 
sanitarnych, środki do 
czyszczenia podłogi, 
środki do mycia szkła, 
środki do czyszczenia 
dywanów, środki do 
czyszczenia metali) 

obejmuje zastosowanie pod typową dla gospodarstwa domowego wentylacją 
[ConsOC8]; obejmuje stosowanie w pomieszczeniu o pojemności 20 m3 [ConsOC11]; 
dla każdego użycia obejmuje narażenie wynoszące do 0,33 godziny/zdarzenie 
[ConsOC14]; 

 RMM Nie określono specyficznych Środków Kontroli Ryzyka (RMM) poza przedstawionymi 
wcześniej Warunkami Operacyjnymi (OC) 

PC35:Produkty do mycia i 
czyszczenia (w tym 
produkty na bazie 
rozpuszczalników) – 
Produkty do czyszczenia, 
spraye (uniwersalne 
środki do czyszczenia, 
środki do czyszczenia 
urządzeń sanitarnych, 
środki do mycia szkła) 

OC O ile nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 15% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 128 dni/rok [ConsOC3]; dotyczy zastosowania do 1 razu w dniu 
zastosowania [ConsOC4]; obejmuje obszar kontaktu ze skórą do 428,00 cm2 
[ConsOC5]; dla każdego użycia dotyczy zastosowania ilości do 35 g [ConsOC2]; 
obejmuje zastosowanie pod typową dla gospodarstwa domowego wentylacją 
[ConsOC8]; obejmuje stosowanie w pomieszczeniu o pojemności 20 m3 [ConsOC11]; 
dla każdego użycia obejmuje narażenie wynoszące do 0,17 godziny/zdarzenie 
[ConsOC14]; 

 RMM Nie określono specyficznych Środków Kontroli Ryzyka (RMM) poza przedstawionymi 
wcześniej Warunkami Operacyjnymi (OC) 

PC38_n: Produkty do 
spawania i lutowania, 
topniki – UWAGA: nie 
podlega ocenie przy 
użyciu TRA  

OC O ile nie podano inaczej, obejmuje stężenia do 20% [ConsOC1]; obejmuje 
zastosowanie do 365 dni/rok [ConsOC3]; dotyczy zastosowania do 1 razu w dniu 
zastosowania [ConsOC4]; dla każdego użycia dotyczy zastosowania ilości do 12 g 
[ConsOC2]; obejmuje zastosowanie pod typową dla gospodarstwa domowego 
wentylacją [ConsOC8]; obejmuje stosowanie w pomieszczeniu o pojemności 20 m3 
[ConsOC11]; dla każdego użycia obejmuje narażenie wynoszące do 1,00 
godziny/zdarzenie [ConsOC14]; 

 RMM Nie określono specyficznych Środków Kontroli Ryzyka (RMM) poza przedstawionymi 
wcześniej Warunkami Operacyjnymi (OC) 

Rozdział 3 Oszacowanie narażenia 
3.1. Zdrowie 
Standardowe zwroty. 
3.2. Środowisko 
Standardowe zwroty. 
Rozdział 4 Wytyczne dot. weryfikacji zgodności ze scenariuszem narażenia 
4.1. Zdrowie 
Korzystać z modelu narażenia TRA, TRA + i/lub CONSEXPO 
4.2. Środowisko 
Standardowe zwroty. 
 


