Bilaga B3
Säkerhetsdatablad
1. Sprängämne Primer Forprime 1700, sid 2
2. Sprängämne_Kemix emulsion, sid 10
3. Sprängämne_Kemix rörladdning, sid 18
4. Samlare_Natriumisopropylxantat, sid 26
5. Skumbildare_Methyl Isobutyl Carbinol, sid 46
6. Torkmedel_Drimax 1235, sid 129
7. Flockningsmedel_Superfloc A, sid 142

.
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Version: 1.0
Tryckdatum: 2017/11/06

(31) 115 67 2626
SDSQuestion@dow.com

Varumärke tillhörigt The Dow Chemical Company ("Dow") eller av Dow
helägt dotterföretag

1.4 TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER
24 timmars kontakt för nödsituationer: 00 41 447 28 2820
Lokal kontakt för nödsituationer: +358 5210 6210
Finskt nödtelefonnummer: +358 9 471 977

Kundens informationsnummer:

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
FÖRETAGSNAMN
DOW EUROPE GMBH
BACHTOBELSTRASSE 3
8810 HORGEN
SWITZERLAND
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1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som
det avråds från
Identifierade användningar: Tillverkning av ämne, industriell. Industriell användning som
mellanprodukt Distribution av ämnet, industriell. Formulering och (om)packning av substanser och
blandningar, industriell.. Används inom bestrykning, industriell Använding i olje-och gasfältsborrning
och produktion, industriell Smörjmedel: Industriell (SU3) Använding i laboratorier, industriell.
Polymertillverkning, industriell. Gruvkemikalier Processhjälpmedel. Smörjmedel, konsument.
Funktionella vätskor, yrkesmässig. Användning i laboratorium, yrkesmässig. Polymertillverkning,
yrkesmässig. Smörjmedel, konsument.
Näringsgrenskod, Finland: 07
Användningskod (funktionskod), Finland: 23

Ämnets kemiska namn: 4-metyl-2-pentanol
CAS-nummer: 108-11-2
EG-nr.: 203-551-7
REACH-registreringsnummer:
01-2119473979-13-0003

1.1 Produktbeteckning
Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

DOW EUROPE GMBH uppmanar till och förutsätter att hela säkerhetsdatabladet läses och förstås
eftersom det innehåller viktig information. Vi förutsätter vidare att de angivna försiktighetsåtgärderna
följs, såvida inte användningen av produkten kräver andra tillvägagångssätt eller åtgärder.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

DOW EUROPE GMBH
Säkerhetsdatablad enligt Förordning (EU) nr. 2015/830

SÄKERHETSDATABLAD

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

Denna produkt är en substans.

3.1 Ämnen

2.3 Andra faror
Ingen tillgänglig data
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Skyddsangivelser
P210
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra
antändningskällor. Rökning förbjuden.
P261
Undvik att inandas damm/ rök/ gaser/ dimma/ ångor/ sprej.
P280
Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
P303 + P361 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj
+ P353
huden med vatten/duscha.
P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid
+ P312
obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P370 + P378 Vid brand: Släck med torr sand, pulver eller alkoholresisten skum.

Faroangivelser
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335
Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Signalord: VARNING

Faropiktogram

Märkning enligt Förordning (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]:

2.2 Märkningsuppgifter

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008:
Brandfarliga vätskor - Kategori 3 - H226
Ögonirritation - Kategori 2 - H319
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering - Kategori 3 - H335
Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

< 2,0 %

< 1,0 %

< 1,0 %

CAS-nummer 01-2119474441-41
108-83-8
EG-nr.
203-620-1
INDEX-nr
606-005-00-X

CAS-nummer 01-2119473980-30
108-10-1
EG-nr.
203-550-1
INDEX-nr
606-004-00-4

CAS-nummer
107-83-5
EG-nr.
203-523-4
INDEX-nr
601-007-00-7

2-Metylpentan

metylisobutylketon

2,6-dimetyl-4heptanon

4-metyl-2-pentanol

Ingrediens

Flam. Liq. - 2 - H225
Skin Irrit. - 2 - H315
STOT SE - 3 - H336
Asp. Tox. - 1 - H304
Aquatic Chronic - 2 - H411

Flam. Liq. - 2 - H225
Acute Tox. - 4 - H332
Eye Irrit. - 2 - H319
STOT SE - 3 - H335

Flam. Liq. - 3 - H226
STOT SE - 3 - H335

Flam. Liq. - 3 - H226
Eye Irrit. - 2 - H319
STOT SE - 3 - H335

Klassificering:
FÖRORDNING (EG) nr
1272/2008

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0
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Hudkontakt: Tvätta med mycket vatten. Lämplig nöddusch skall finnas tillgänglig på arbetsområdet.

Inandning: Flytta personen till frisk luft. Om andningen upphört, ge konstgjord andning, om genom
mun-mot-mun-metoden använd ansiktsmask med backventil. Vid andningssvårigheter bör syrgas ges
av utbildad personal. Tillkalla läkare eller transportera till sjukhus.

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Allmän rekommendation: De som ger första hjälpen bör uppmärksamma behovet av skyddsåtgärder
och använda skyddskläder (kemisk resistenta handskar, stänkskydd). Om det föreligger risk för
exponering, se avdelning 8 för speciifk skyddsutrustning.

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

_

> 98,0 %

Koncentration

CAS-nummer 01-2119473979-13
108-11-2
EG-nr.
203-551-7
INDEX-nr
603-008-00-8

CAS-nummer
REACH/
registreringsnum
EG-nr. /
mer
INDEX-nr

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0
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Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal: Använd tryckluftapparat och
skyddskläder avseddaför brandbekämpning (hjälm, jacka, byxor, stövlar, handskar). Om

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Brandbekämpningmetoder: Håll människor borta. Isolera farozonen och förhindra onödigt tillträde.
Placera personal så att de står i frånvind. Vistas ej i lågt belägna utrymmen där gaser (ångor) kan
ansamlas. Använd vattensprej för att kyla ned brandexponerade behållare och brandpåverkade zoner
tills branden är släckt och det inte längre föreligger fara för återantändning. Använd inte direkt
vattenstråle. Kan sprida elden. Avlägsna alla antändningskällor. Brinnande vätska kan flyttas genom
att spola vatten för att skydda personal och minimera skada på egendom. Undvik ansamling av
vatten. Produkten kan transporteras över vattenytan och sprida brand eller komma i kontakt med en
gnistkälla.

Speciella brand- och explosionsfaror: Våldsam ångbildning eller kokning kan ske om vatten sprutas
direkt på het vätska. Ångor är tyngre än luft och kan färdas lång väg och anrikas i lågt liggande
områden där de kan antändas och antända källan.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Farliga förbränningsprodukter: Vid brand kan röken innehålla den ursprungliga produkten
tillsammans med toxiska och/eller irriterande förbränningsprodukter av varierande sammansättning.
Förbränningsprodukter, kan inkludera, men är inte begränsade till: Kolmonoxid. Koldioxid.

Olämpligt släckningsmedel: Ingen tillgänglig data

5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel: Vattendimma eller fin vattensprej. Pulversläckare. Koldioxidsläckare. Skum.
Alkoholresistent skum (ATC typ) är att föredra. Vanligt skum (inkl. AFFF) eller proteinskum kan
fungera, men är mindre effektivt.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt
krävs
Information till läkare: Upprätthåll god ventilation och syretillförsel till patienten. Kan orsaka
astmaliknande (reaktiva luftvägar) symptom. Bronkodilaterande, slemlösande, hostdämpande medel
och kortikosteroider kan var till hjälp. Vid magsköljning föreslås intubering. Fara för aspiration (vätska
i lungorna) måste vägas mot giftigheten vid beslut om eventuell magsköljning. Läkare skall fatta
beslut om kräkning skall framkallas eller ej. Inget specifikt motgift. Behandling av exponerade
personer skall inriktas mot kontroll av symptomen och baseras på patientens kliniska tillstånd.
Upprepad överexponering kan förvärra existerande lungsjukdomar. Hudkontakt kan förvärra
existerande dermatit.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda: Förutom de uppgifter
som står angivna under Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen (ovan) samt Indikation för akut
läkarvård och specialbehandling krävs (nedan), finns ev. ytterligare viktiga symptom och verkningar
beskrivna i Avsnitt 11: Toxikologisk information.

Förtäring: Kräkning får inte induceras. Kontakt genast läkare och/eller transport till akutmottagningen.

Ögonkontakt: Skölj omedelbart med rinnande vatten; avlägsna eventuella kontaktlinser efter cirka 5
minuter och fortsätt sköljningen i minst 15 minuter. Ta omedelbart kontakt med läkare, helst en
ögonspecialist. Passande nöddusch för ögonen bör finnas omedelbart tillgänglig

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

7.3 Specifik slutanvändning: Se tekniskt datablad för ytterligare information.
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7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet: Minimera antändningskällor
som statisk elektricitet, värme, gnistor och öppen eld.

Håll borta från värme, gnistor och öppna flammor. Undvik kontakt med ögonen. Undvik inandning av
ångor. Rökning, öppna lågor och antändningskällor får ej förekomma i hanterings- och
lagringsutrymmen. Ångor är tyngre än luft och kan färdas lång väg och anrikas i lågt liggande
områden där de kan antändas och antända källan. Behållare, även de som är tomma, kan innehålla
ångor. Utför inte skärning, borrning, malning, svetsning eller liknade arbeten på eller i närheten tomma
behållare. Förbind och jorda all utrustning. Se Sektion 8, "Begränsning av exponeringen/personligt
skydd". Tvätta grundligt efter användning. Förvara behållare väl tillsluten. Använd under adekvat
ventilation.

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering: Användning av gnistfri eller explosionsäker utrustning kan
vara nödvändig beroende på arbetets art.

Dammbekämpning: Inte tillämplig

Borttagning av antändningskällor.: Förvara åtskiljt från antändningskällor.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt: Hänvisningar till andra avsnitt, om tillämpligt,förutsattes i de
tidigare underavsnitten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Små spill: Absorbera med material som:
Sand. Vermiculit. Stora spill: Valla in spillt material om möjligt. Samla upp i lämplig och ordentligt
märkt behållare. Pumpa med explosionssäker utrustning. Om tillgängligt, använd skum för att
förhindra utveckling av gaser. Se avsnitt 13, Avfallshantering, för ytterligare information.

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Förhindra att produkten förorenar mark, diken, avlopp, vattendrag och/eller
grundvatten. Se avsnitt 12, Ekologisk information.

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer: Avlägsna alla
gnistkällor i närheten av spill eller frigjorda ångor för att undvika brand eller explosion. Fara för
antändning och explosion av ångor/gaser; undvik utsläpp till avlopp. Isolera området. Se avsnitt 7,
Hantering och lagring, för ytterligare försiktighetsåtgärder. Håll obehörig och oskyddad personal borta
från spillområdet. Håll personal borta från lågt liggande områden. Vistas inte i vindriktningen från
spillet. Ventilera området kring läckor och spill. Rökning förbjuden i området. Eliminera alla
antändningskällor i närheten av utsläpp eller utsläppta gaser för att undvika brand eller explosion.
Förbind och jorda alla behållare och utrustning. Använd lämplig säkerhetsutrusning. För ytterligare
information, hänvisas till Sektion 8, Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder.

skyddsutrustning inte finns tillgänglig ellerinte används, bekämpa branden från en skyddad plats eller
på säkert avstånd.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Inandning
208
mg/m3

155,2
mg/m3

Inandning

Oralt
n.a.

Inandning
104
mg/m3

Hud
11,8
mg/kg
kv/dag

Inandning
83 mg/m3

Långsiktig systemeffekter

TWA
TWA
STEL
STEL
HTP-värden 8h
HTP-värden 15 min
HTP-värden 8h
HTP-värden 15 min
TWA
TWA
STEL
HTP-värden 8h
HTP-värden 15 min
TWA
STEL
TWA
STEL
TWA
STEL
HTP-värden 8h
HTP-värden 15 min
TWA
STEL
HTP-värden 8h
HTP-värden 15 min

Typ av listning

n.a.

Hud

Hud
n.a.

Hud

4,2
mg/kg
kv/dag

PNEC
0,6 mg/l
0,06 mg/l

52,1
mg/m3

Inandning

14,7
mg/m3

Inandning

Sida 6 av 166

mg/m3

Långsiktig - lokala
effekter
Hud
Inandning
n.a.
14,7

Anmärkning

4,2
mg/kg
kv/dag

Oralt

Inandning
83 mg/m3

Långsiktig - lokala effekter

25 ppm
SKIN
40 ppm
SKIN
110 mg/m3 25 ppm
170 mg/m3 40 ppm
SKIN
SKIN
25 ppm
25 ppm
35 ppm
150 mg/m3 25 ppm
240 mg/m3 40 ppm
20 ppm
75 ppm
BEI
BEI
83 mg/m3 20 ppm
208 mg/m3 50 ppm
80 mg/m3 20 ppm
210 mg/m3 50 ppm
500 ppm
1 000 ppm
1 800 mg/m3 500 ppm
2 300 mg/m3 630 ppm

Värde/beteckning

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

Akut - lokala effekter Långsiktig - systemeffekter

n.a.

Hud

Akut - lokala effekter

ACGIH
ACGIH
ACGIH
ACGIH
FI OEL
FI OEL
FI OEL
FI OEL
ACGIH
Dow IHG
Dow IHG
FI OEL
FI OEL
ACGIH
ACGIH
ACGIH
ACGIH
2000/39/EC
2000/39/EC
FI OEL
FI OEL
ACGIH
ACGIH
FI OEL
FI OEL

Bestämmelse

Uppskattad nolleffektkoncentration
Avdelning
Sötvatten
Havsvatten

Hud
n.a.

Akut - systemeffekter

Konsumenter

n.a.

Hud

Akut - systemeffekter

Härledd nolleffektnivå
Arbetstagare

2-Metylpentan

metylisobutylketon

2,6-dimetyl-4-heptanon

4-metyl-2-pentanol

Ingrediens

8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gränsvärden har listats nedan, om sådana finns.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

3,3 mg/l
2,94 mg/kg sediment torrvikt
0,3 mg/kg sediment torrvikt
0,24 mg/kg sediment torrvikt

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0
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Begränsning av miljöexponeringen
Se Avsnitt 7: Hantering och lagring samt Avsnitt13: Avfallshantering för att läsa om åtgärder för att
förhindra överexponering av miljön i samband med användning och avfallshantering.

Individuella skyddsåtgärder
Ögonskydd/ ansiktsskydd: Använd korgglasögon. Korgglasögon skall uppfylla standarden
EN 166 eller motsvarande . Använd helmask om exponering orsakar obehag i ögonen.
Hudskydd
Handskydd: Använd kemiskt resistenta handskar klassade enligt standard SS-EN
374: Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer. Exempel på
handskmaterial att föredra inkluderar: Butylgummi. Klorerad polyetylen. Naturgummi
(latex). Neopren. Polyetylen. Etylvinylalkoholacetatlaminat (EVAL). Polyvinylklorid
(PVC eller vinyl). Exempel på acceptabla handskmaterial inkluderar:
Nitril/butadiengummi (nitril eller NBR). Polyvinylalkohol (PVA). Viton. Vid längre tids
kontakt, eller vid ofta upprepad kontakt, rekommenderas handskar med skyddsindex
klass 4 eller högre (genombrottstid längre än 120 minuter enligt standard SS-EN 374).
Då bara kortvarig kontakt förväntas, rekommenderas handskar med skyddsindex
klass 1 eller högre (genombrottstid längre än 10 minuter enligt standard SS-EN 374).
Tjockleken på en handske enbart är inte någon god indikator för graden av skydd,
som hansken erbjuder emot ett kemiskt ämne, då graden av skydd även avhänger av
sammansättningen av det material som handsken är tillverkad utav. Tjockleken på
handsken måste, avhängigt av modell och material, som huvudregel vara mer än 0,35
mm för att kunna erbjuda tillräckligt skydd vid långvarig och upprepad kontakt med
ämnet. Ett undantak från denna huvudregel är emellertid att handskar av
flerskiktslaminat kan erbjuda långvarigt skydd vid en tjocklek under 0,35 mm. Övriga
handskematerialer kan, vid en tjocklek under 0,35 mm, endast erbjuda tillräckligt
skydd vid kortvarig kontakt. OBS: Val av en speciell handske för ett visst
arbetsmoment och den tid den används skall också bedömas på grundval av faktorer
som: Andra kemikalier som hanteras, fysikaliska krav (skydd mot skär- eller
stickskador, fingerfärdighet, skydd mot värme), potentiella hudreaktioner gentemot
materialet, liksom instruktioner och specifikationer givna av handskleverantören.
Annat skydd: Använd skyddskläder som är kemiskt resistenta mot detta material. Val
av specifika kläder som ansiktsskydd, handskar, stövlar, förkläde eller hel skyddsdräkt
är beroende av arbetsoperation.
Andningsskydd: Andningsskydd skall bäras om det finns möjlighet för överskridande av det
yrkeshygiensika gränsvärdet. Om inga gällande yrkeshygieniska gränsvärden finns, använd
ett godkänt andningsskydd. Val av andningsskydd eller friskluftsapparat beror på den
specifika hanteringen och luftkoncentrationen av ämnet. I nödsituationer, använd godkänd
tryckluftapparat med syrgastuber.
Använd följande CE-godkända filter: Filter mot organiska gaser, typ A (kokpunkt över65°C).

8.2 Begränsning av exponeringen
Teknisk kontroll: Använd tekniska lösningar för att hålla luftkoncentrationer under det
yrkeshygieniska gränsvärdet. Om det inte finns några yrkeshygieniska gränsvärden, använd endast
med god ventilation. Lokalt utsug kan krävas vid vissa hanteringar.

Periodisk emission
Sötvattenssediment
Havssediment
Jord

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

0,8075 g/cm3Litteraturdata
102,17 g/mol
(CH3)2CHCH2CH(OH)CH3

10.1 Reaktivitet: Ingen tillgänglig data
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BEMÄRKA:Fysikaliska och kemiska data angivna i sektion 9är typiska värden för denna produkt, och
bör inte anses som produktspecifikationer.

9.2 Annan information
Vätsketäthet
Molekylvikt
Molekylformel

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende
Fysiskt tillstånd
Vätska.
Färg
Ofärgad
Lukt
låg
Lukttröskel
Inga testdata tillgängliga
pH-värde
Inga testdata tillgängliga
Smältpunkt/smältpunktsintervall ej tillämpligt för vätskor
Fryspunkt
-90 °C Litteraturdata
Kokpunkt (760 mmHg)
132 °C Litteraturdata
Flampunkt
40,56 °C öppen kopp
Avdunstningshastighet
0,43 Litteraturdata
(butylacetat = 1)
Brandfarlighet (fast form, gas)
ej tillämpligt för vätskor
Nedre explosionsgräns
1,0 %(V) Litteraturdata
Övre explosionsgräns
5,5 %(V) Litteraturdata
Ångtryck
370 Pa vid 20 °C Litteraturdata
Relativ densitet för ånga (luft = 1) 3,5 Litteraturdata
Relativ densitet (vatten = 1)
0,807 vid 20 °C / 20 °C Litteraturdata
Löslighet i vatten
21,8 g/l vid 20 °C Litteraturdata
Fördelningskoefficient: nlog Pow: 1,57 uppskattad
oktanol/vatten
Självantändningstemperatur
335 °C vid 1 013 hPa Litteraturdata
Sönderfallstemperatur
Inga testdata tillgängliga
Dynamisk viskositet
4,074 mPa.s vid 20 °C Litteraturdata
Kinematisk viskositet
6,4 mm2/s vid 20 °C Litteraturdata
Explosiva egenskaper
Ej explosiv
Oxiderande egenskaper
Inte oxiderande.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

För luftvägssensibilisering:
Relevant data har inte funnits.

Sensibilisering
Har ej orsakat allergisk hudreaktion vid test på marsvin.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation
Kan orsaka måttlig ögonirritation.
Kan orsaka måttlig hornhinneskada.
Ångor kan irritera ögonen och orsaka obehag och rodnad.

Frätande/irriterande på huden
Kortvarig kontakt kan orsaka lätt hudirritation med lokal rodnad.
Kan orsaka uttorkning eller hudflagning.

LC50, Råtta, hane och hona, 4 h, ånga, > 16 mg/l
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Akut inhalationstoxicitet
Långvarig exponering för höga koncentrationer kan ge skador. Överexponering kan irritera de
övre andningsvägarna (näsa och hals) och lungorna. Symptom på överexponering kan vara
bedövning och narkotiska effekter; yrsel och dåsighet kan förekomma.

LD50, Kanin, 2 870 mg/kg OECD 402 eller motsvarande.

Akut dermal toxicitet
Långvarig hudkontakt resulterar troligen inte i absorption av skadlig mängd genom huden.

LD50, Råtta, 2 590 mg/kg OECD 401 eller motsvarande

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet
Akut oral toxicitet
Låg giftighet vid förtäring. Intag av små mängder (t.ex. droppar av stänk) i samband med
normal hantering orskar sannolikt ingen skada; intag av större mängder kan vara farligt.

Toxikologisk information finns i denna sektion om sådan finns tillgänglig.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter: Sönderfallsprodukter beror på temperatur, tillgång på luft
och närvaro av andra material.

10.5 Oförenliga material: Undvik kontakt med: Syraklorider. Syror. Oxiderande ämnen.

10.4 Förhållanden som ska undvikas: Produkten kan sönderdelas vid förhöjda temperaturer.

10.3 Risken för farliga reaktioner: Polymerisering uppstår ej.

10.2 Kemisk stabilitet: Termiskt stabil vid rekommenderade temperaturer och tryck.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
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Toxicitet för bakterier
EC50, Bakterie, statiskt test, 3 h, Andningsfrekvenser., > 100 mg/l, aktivt slam test (OECD
209)

Akut toxicitet för alger/vattenväxter
ErC50, Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg), 96 h, tillväxthämning, 334 mg/l, OECD
Test Riktlinje 201 eller likvärdigt

Akut toxicitet för vattenlevande ryggradslösa djur
EC50, Daphnia magna (vattenloppa), halvstatiskt test, 48 h, 337 mg/l, OECD Test riktlinje 202
eller motsvarande

LC50, Oncorhynchus mykiss (regnbågslax), halvstatiskt test, 96 h, 359 mg/l, OECD Test
riktlinje 203 eller motsvarande

12.1 Toxicitet
Akut toxicitet för fisk.
Detta material klassificeras inte som skadligt för vattenlevande organismer (LC50/EC50/IC50
för den känsligaste arten är högre än 100 mg/L).

Ekotoxikologisk information finns i denna sektion om sådan finns tillgängl

Aspirationsfara.
Kan vara skadligt om det sväljs ner och tränger in i andningsvägarna.

Mutagenicitet
In vitro genotoxicitetstester var negativa.

Reproduktionstoxicitet
Data för liknande material: I djurförsök har produkten inte påverkat fortplantningen.

Teratogenicitet
Data för liknande material: I djurförsök har doser som varit giftiga för modern varit giftiga för fostret.
Orsakade inte fosterskador hos försöksdjur.

Cancerogenitet
För den mindre komponenten(erna) Har orsakat cancer i vissa försöksdjur. Emellertid är dess
betydelse för människa okänd.

Systemtoxicitet för specifika målorgan (upprepadexponering).
I djur har effekter rapporterats i följande organ:
Njurar.

Specifik systemtoxicitet för målorgan (enkel exponering).
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Exponeringsväg: Inandning
Målorgan: Luftvägar

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

Transportklassificering för SJÖtransporter (IMO-IMDG):
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Anses inte att vara miljöfarlig, baserat på tillgängliga data.

14.5 Miljöfaror

Farlighetsnummer: 30

III

14.4 Förpackningsgrupp

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

3

14.3 Faroklass för transport

14.2 Officiell transportbenämning METYLISOBUTYLKARBINOL

Klassificering för VÄG- och JÄRNVÄG-transport (ADR/RID):
14.1 UN-nummer
UN 2053

Den definitiva tilldelningen i korrekt europeiskavfallsgrupp (EWC) och därvid den korrekta
avfallskoden, är beroende av produktens användning. Kontakta dem som har hand om
avfallshanteringen.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
I fall denna produkt bortskaffas i oanvänt och okontaminerat tillstånd, skall det behandlas som farligt
avfall enligt till EG-förordning 2008/98/EG. Varje bortskaffande måste överensstämma med alla
nationella och lokala lagar samt alla kommunala eller lokala stadgar rörande farligt avfall. För använda
eller kontaminerade materialer eller restmaterialer kan det eventuellt krävas ytterligare bedömningar.
Får inte dumpas i avlopp, på marken eller i någon typ av vatten.

12.6 Andra skadliga effekter
Detta ämne är inte på Montrealprotokollet lista över ämnen som bryter ned ozonskiktet .

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Denna substans anses inte vara persistent, bioackumulerande eller toxisk (PBT). Ämnet
anses inte vara mycket långlivat och mycket bioackumulerande (vPvB)

12.4 Rörlighet i jord
Potentialen för rörlighet i mark är mycket hög (Koc mellan 0 och 50).
Fördelningskoefficient (Koc): 13 uppskattad

12.3 Bioackumuleringsförmåga
Bioackumulering: Biokoncentrationspotentialen är låg (BCF < 100 eller Log Pow < 3).
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten(log Pow): 1,57 uppskattad

Bionedbrytbarhet: Materialet är lättnedbrytbart. Klarar OECD test(er) för lättnedbrytbarhet.
10-dagrs Fönster: OK
Bionedbrytning: 85 %
Exponeringstid: 28 d
Metod: OECD Test riktlinje 301F eller motsvarande

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

UN 2053

III
Anses inte att vara havsförorenande, baserat på tillgängliga
data.
EmS: F-E, S-D
Consult IMO regulations before transporting ocean bulk

14.5 Miljöfaror
14.6 Särskilda skyddsåtgärder
14.7 Bulktransport enligt bilaga I
eller II i MARPOL 73/78 och
IBC- eller IGC-koden.

III
Ej tillämplig
Inga data tillgängliga.

14.4 Förpackningsgrupp
14.5 Miljöfaror
14.6 Särskilda skyddsåtgärder
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Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga
och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen.
Angiven i förordningen: BRANDFARLIGA VÄTSKOR
Nummer i förordningen: P5c
5 000 tn
50 000 tn

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACh)
Ämnet har registrerats i enlighet med EG Förordning nr 1907/2006 (REACH)., Ovannämnda
indikationer om REACH registreringsstatus ges i god tro och anses vara korrekta per ovanstående
gyldighetsdatum. Det ges emellertid inga garanterier, vare sig uttryckliga eller underförstådda. Det är
köparens/användarens ansvar att se til dennes förståelse av produktens reguleringsstatus är korrekt.

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och
miljö

Denna information är inte avsedd att förmedla alla specifika rättsliga eller operationella krav /
information som rör den här produkten. Transportklassificering kan skilja sig mellan behållarvolym och
kan påverkas av regionala eller nationella variationer i bestämmelserna. Ytterligare
transportsysteminformation kan erhållas genom en auktoriserad försäljning- eller kundtjänst. Det är
transportorganisationens ansvar att följa alla tillämpliga lagar och regler som gäller transporten av
materialet.

3

14.3 Faroklass för transport

14.2 Officiell transportbenämning Methyl isobutyl carbinol

Transportklassificering för FLYGtransporter (IATA/ICAO):
14.1 UN-nummer
UN 2053

3

14.4 Förpackningsgrupp

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

14.3 Faroklass för transport

14.2 Officiell transportbenämning METHYL ISOBUTYL CARBINOL

14.1 UN-nummer

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

HTP-värden 8 h
Absorberas genom huden
Korttidsgrändsvärden
Tidsvägt medelvärde

Kommissionens direktiv 2000/39/EG om upprättandet av en första förteckning över
indikativa yrkeshygieniska gränsvärden
USA. ACGIH-gränsvärden (TLV)
Biologiska exponeringsindex
Dow IHG
HTP-värden - Koncentrationer som befunnits skadliga
HTP-värden 15 min
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DOW EUROPE GMBH anmodar varje kund och mottagare av detta säkerhetsdatablad att studera det
noggrant och rådgöra med lämplig expertis, efter behov, för att bli medveten om och förstå innehållet i
dokumentet och alla faror som kan associeras med produkten. Informationen är uppdaterad och
korrekt enligt vår kunskap vid tidpunkten för utgivningen av bladet. Lagar och regler ändras ständigt
och kan varieramellan orter och länder. Det är kundens/användarens ansvar att alla aktiviteter utförs
med beaktande av lokala lagar och regler. Informationen i detta säkerhetsdatablad avser produkten
som levererad. Eftersom omständigheterna kring produktens användning inte är under vår kontroll

Informationskälla samt hänvisningar
Detta SDS har utarbetats av företagets Product Regulatory Services- samt Hazard Communications
grupper utifrån uppgifter som inhämtats från interna hänvisningar inom vår verksamhet.

ACGIH
BEI
Dow IHG
FI OEL
HTP-värden 15
min
HTP-värden 8h
SKIN
STEL
TWA

Förkortningar
2000/39/EC

Omarbetad
Identifieringsnummer: 101234033 / A305 / Utfärdandedatum: 2017/02/06 / Version: 1.0
Senaste ändringar i bladet är genomgående markerade med tjocka, dubbla streck i vänstra
marginalen.

Fullständiga ordalydelsen av H-(faro-)angivelserna som nämns i avsnitten 2 och 3.
H225
Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H304
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315
Irriterar huden.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332
Skadligt vid inandning.
H335
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
En kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts för detta ämne.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0
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måste kunden/användaren ansvara för säkra förhållanden under dess användning.
Säkerhetsdatablad kan komma från flera olika källor som vi inte kan ta ansvar för. Använd inte blad
från andra källor för denna produkt. Om det råder osäkerhet om detta är den senaste versionen av
bladet, kontakta oss för att försäkra er om detta.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

ERC1, ERC4: Tillverkning av ämnen, Industriell användning
av processhjälpmedel i processer och produkter, som inte
kommer att utgöra någon del av varan

: SU 3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som
sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser
: SU8, SU9: Bulktillverkning, storskalig tillverkning av kemikalier
(inklusive petroleumprodukter), Tillverkning av finkemikalier
: PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för
exponering
PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med
enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller
formulering)
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer
(syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC15: Användning som laboratoriereagens

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna åtgärder (hudirriterande)
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Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROCs (all): Allmänna åtgärder
tillämpliga för alla aktiviteter.

Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering
Anmärkning
:
Inte tillämplig

Användningsfrekvens och varaktighet
Kontinuerlig exponering
: Inte tillämplig

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC1, ERC4: Tillverkning av ämnen,
Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter, som inte kommer att
utgöra någon del av varan

Miljöavgivningskategorier

Processkategorier

Slutanvändningssektorer

Huvudsakliga användargrupper

1. Kort titel för exponeringsscenario: Tillverkning av ämne, industriell.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna åtgärder (ögonirritation).

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (slutna system)
ingen provtagning
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Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1: Användning i sluten
process, ingen sannolikhet för exponering

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpligt ögonskydd.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik direkt kontakt mellan ögon och produkt, även via förorenade händer.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROCs (all): Allmänna åtgärder
tillämpliga för alla aktiviteter.

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik all hudkontakt med produkten, torka upp föroreningar/spill så snart de inträffar. Använd
handskar (testade enligt EN374) om det är troligt att händerna blir nedsmutsade, tvätta bort alla
föroreningar på huden omedelbart. Ge personalen grundläggande träning för undivkande /
minimering av exponering och rapportera samtliga hudproblem som uppkommer.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

anges).

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (slutna system)
med provtagning

Fysikalisk form (vid användning)

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

:

:

:

Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
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Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Förvaring

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC2: Användning i sluten,
kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Hantera ämnet i ett slutet system.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC2: Användning i sluten,
kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (slutna system)
Satsvis process

Aktivitet

:
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Allmänna exponeringar (öppna system)
Satsvis process

2.8 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4: Användning vid
satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Hantera ämnet i ett slutet system.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.7 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC3: Användning i slutna
satsvisa processer (syntes eller formulering)

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Tekniska förhållanden och åtgärder
Förvara ämnet i ett slutet system.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Bulköverföringar
med lokal utsugningsventilation

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Bulköverföringar
utan lokal utsugningsventilation
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Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

2.10 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål
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Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Hantera ämnet i ett slutet system., Tillför utsugsventilation till punkter där det förekommer utsläpp

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

:

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.11 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål

2.9 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt
avsedda för detta ändamål

Rengöring och underhåll av utrustning

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

:

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Aktivitet

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Tekniska förhållanden och åtgärder
Hantera ämnet i ett slutet system.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Provtagning av process

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Laboratorieverksamhet
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Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

Bedömningsme Särskilda förhållanden
toder för
exponering
ECETOC TRA
Allmänna åtgärder
v2.0 Arbetare
(hudirriterande)
ECETOC TRA
Allmänna åtgärder
v2.0 Arbetare
(ögonirritation).
ECETOC TRA
Allmänna
v2.0 Arbetare
exponeringar (slutna
system), ingen
provtagning
ECETOC TRA
Allmänna
v2.0 Arbetare
exponeringar (slutna
system), med
provtagning
ECETOC TRA
Förvaring
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
Allmänna
v2.0 Arbetare
exponeringar (slutna
system), Satsvis
process
ECETOC TRA
Allmänna
v2.0 Arbetare
exponeringar (öppna
system), Satsvis
process
ECETOC TRA
Rengöring och
v2.0 Arbetare
underhåll av
utrustning
ECETOC TRA Bulköverföringar, med
v2.0 Arbetare
lokal
utsugningsventilation
ECETOC TRA Bulköverföringar, utan
v2.0 Arbetare
lokal
utsugningsventilation
ECETOC TRA
Provtagning av
v2.0 Arbetare
process
ECETOC TRA Laboratorieverksamh
v2.0 Arbetare
et

Värdesort

Exponeringsni
vå
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Hälsa - De uppskattade arbetsplatsexponeringarnaförväntas inte att överskrida DNEL-värdena
(Derived No-Effect Level = härledd nolleffektnivå), när de identifierade riskhanteringsåtgärderna
(RMM; Risk Management Measures) har implementerats. De förväntade exponeringarna förväntas
inte överskrida DNEL/DMEL-värdet (DNEL = Derived No-Effect Level; DMEL = Derived Minimum
Effect Level) när riskhanteringsåtgärderne/driftförhållandena i avsnitt 2 har implementerats.

RCR

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

4. Vägledning för nedströms användare för utvärdering av om man arbetar inom gränserna
satta av exponeringsscenariot

PROC15

PROC8b

PROC8b

PROC8b

PROC8a

PROC4

2.13 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC15: Användning som
laboratoriereagens

PROC3

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

PROC2

PROC2

PROC1

PROCs (all)

PROCs (all)

Arbetstagare
Bidragsscenari
o

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.12 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Environment - not applicable

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol
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Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

ERC6a: Industriell användning som leder till framställning av
ett annat ämne (användning av intermediärer)

: SU 3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som
sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser
: SU8, SU9: Bulktillverkning, storskalig tillverkning av kemikalier
(inklusive petroleumprodukter), Tillverkning av finkemikalier
: PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för
exponering
PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med
enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller
formulering)
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer
(syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC15: Användning som laboratoriereagens

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna åtgärder (ögonirritation).
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Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROCs (all): Allmänna åtgärder
tillämpliga för alla aktiviteter.

Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering
Anmärkning
:
Inte tillämplig

Användningsfrekvens och varaktighet
Kontinuerlig exponering
: Inte tillämplig

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC6a: Industriell användning som
leder till framställning av ett annat ämne (användning av intermediärer)

Miljöavgivningskategorier

Processkategorier

Slutanvändningssektorer

Huvudsakliga användargrupper

1. Kort titel för exponeringsscenario: Använding som intermediär, industriell.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

genomförd.

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna åtgärder (hudirriterande)

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (slutna system)
ingen provtagning
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Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1: Användning i sluten
process, ingen sannolikhet för exponering

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik all hudkontakt med produkten, torka upp föroreningar/spill så snart de inträffar. Använd
handskar (testade enligt EN374) om det är troligt att händerna blir nedsmutsade, tvätta bort alla
föroreningar på huden omedelbart. Ge personalen grundläggande träning för undivkande /
minimering av exponering och rapportera samtliga hudproblem som uppkommer.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROCs (all): Allmänna åtgärder
tillämpliga för alla aktiviteter.

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpligt ögonskydd.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik direkt kontakt mellan ögon och produkt, även via förorenade händer.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (slutna system)
med provtagning

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Förvaring
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Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC2: Användning i sluten,
kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Hantera ämnet i ett slutet system.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC2: Användning i sluten,
kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

anges).

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (slutna system)
Satsvis process

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

:

:
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Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (öppna system)
Satsvis process

2.8 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4: Användning vid
satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Hantera ämnet i ett slutet system.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.7 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC3: Användning i slutna
satsvisa processer (syntes eller formulering)

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Förvara ämnet i ett slutet system.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Rengöring och underhåll av utrustning

Aktivitet

:

Bulköverföringar
med lokal utsugningsventilation
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2.10 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.9 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt
avsedda för detta ändamål

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Hantera ämnet i ett slutet system.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Bulköverföringar
utan lokal utsugningsventilation
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2.12 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Hantera ämnet i ett slutet system., Tillför utsugsventilation till punkter där det förekommer utsläpp

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.11 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Provtagning av process

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Laboratorieverksamhet

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa
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Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.13 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC15: Användning som
laboratoriereagens

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Hantera ämnet i ett slutet system., Tillför utsugsventilation till punkter där det förekommer utsläpp

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Bedömningsme Särskilda förhållanden
toder för
exponering
ECETOC TRA
Allmänna åtgärder
v2.0 Arbetare
(ögonirritation).
ECETOC TRA
Allmänna åtgärder
v2.0 Arbetare
(hudirriterande)
ECETOC TRA
Allmänna
v2.0 Arbetare
exponeringar (slutna
system), ingen
provtagning
ECETOC TRA
Allmänna
v2.0 Arbetare
exponeringar (slutna
system), med
provtagning
ECETOC TRA
Förvaring
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
Allmänna
v2.0 Arbetare
exponeringar (slutna
system), Satsvis
process
ECETOC TRA
Allmänna
v2.0 Arbetare
exponeringar (öppna
system), Satsvis
process
ECETOC TRA
Rengöring och
v2.0 Arbetare
underhåll av
utrustning
ECETOC TRA Bulköverföringar, med
v2.0 Arbetare
lokal
utsugningsventilation
ECETOC TRA Bulköverföringar, utan
v2.0 Arbetare
lokal
utsugningsventilation
ECETOC TRA
Provtagning av
v2.0 Arbetare
process
ECETOC TRA Laboratorieverksamh
v2.0 Arbetare
et

Värdesort

Exponeringsni
vå
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Hälsa - De uppskattade arbetsplatsexponeringarnaförväntas inte att överskrida DNEL-värdena
(Derived No-Effect Level = härledd nolleffektnivå), när de identifierade riskhanteringsåtgärderna
(RMM; Risk Management Measures) har implementerats. De förväntade exponeringarna förväntas
inte överskrida DNEL/DMEL-värdet (DNEL = Derived No-Effect Level; DMEL = Derived Minimum
Effect Level) när riskhanteringsåtgärderne/driftförhållandena i avsnitt 2 har implementerats.
Environment - not applicable

RCR

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

4. Vägledning för nedströms användare för utvärdering av om man arbetar inom gränserna
satta av exponeringsscenariot

PROC15

PROC8b

PROC8b

PROC8b

PROC8a

PROC4

PROC3

PROC2

PROC2

PROC1

PROCs (all)

PROCs (all)

Arbetstagare
Bidragsscenari
o

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

Miljöavgivningskategorier

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna åtgärder (hudirriterande)
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Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROCs (all): Allmänna åtgärder
tillämpliga för alla aktiviteter.

Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering
Anmärkning
:
Inte tillämplig

Användningsfrekvens och varaktighet
Kontinuerlig exponering
: Inte tillämplig

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC1, ERC2: Tillverkning av ämnen,
Formulering av beredningar

Processkategorier

ERC1, ERC2: Tillverkning av ämnen, Formulering av
beredningar

: SU 3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som
sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser
: SU8, SU9: Bulktillverkning, storskalig tillverkning av kemikalier
(inklusive petroleumprodukter), Tillverkning av finkemikalier
: PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för
exponering
PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med
enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller
formulering)
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer
(syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare
(för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning)
PROC15: Användning som laboratoriereagens

Slutanvändningssektorer

Huvudsakliga användargrupper

1. Kort titel för exponeringsscenario: Distribution av ämnet, industriell.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna åtgärder (ögonirritation).

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (slutna system)

Sida 33 av 166

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1: Användning i sluten
process, ingen sannolikhet för exponering

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpligt ögonskydd.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik direkt kontakt mellan ögon och produkt, även via förorenade händer.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROCs (all): Allmänna åtgärder
tillämpliga för alla aktiviteter.

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik all hudkontakt med produkten, torka upp föroreningar/spill så snart de inträffar. Använd
handskar (testade enligt EN374) om det är troligt att händerna blir nedsmutsade, tvätta bort alla
föroreningar på huden omedelbart. Ge personalen grundläggande träning för undivkande /
minimering av exponering och rapportera samtliga hudproblem som uppkommer.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (slutna system)
Med tillfällig och begränsad exponering.

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i

Aktivitet

:

:

Sida 34 av 166

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat

Förvaring

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC2: Användning i sluten,
kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Hantera ämnet i ett slutet system., Se till att materialöverföringar är inneslutna eller under
utsugsventilation.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC2: Användning i sluten,
kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Hantera ämnet i ett slutet system.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

anges).

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (slutna system)
Satsvis process

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Provtagning av process

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (öppna system)
Satsvis process

Sida 36 av 166

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning

2.8 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC3: Användning i slutna
satsvisa processer (syntes eller formulering)

Sida 35 av 166

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Se till att materialöverföringar är inneslutna eller under utsugsventilation.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.9 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4: Användning vid
satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Se till att materialöverföringar är inneslutna eller under utsugsventilation.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Hantera ämnet i ett slutet system., Se till att materialöverföringar är inneslutna eller under
utsugsventilation.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.7 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC3: Användning i slutna
satsvisa processer (syntes eller formulering)

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Förvara ämnet i ett slutet system., Överför genom sluten ledning.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

blandning/artikel

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

Sida 38 av 166

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning

Sida 37 av 166

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Avlägsna spillet omedelbart.

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

:

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Påfyllning av fat och småförpackningar

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

:

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

:

Aktivitet

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Öppen bulklastning.

2.13 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC9: Överföring av ämne
eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive
vägning)

2.11 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål

:

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Aktivitet

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

sluten bulklastning och -lossning

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Tillämpa tillträdesrutiner till kärl omfattande användning av forcerad lufttillförsel.

:

:

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Rengöring och underhåll av utrustning

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

:

:

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

2.12 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål

Inte tillämplig

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.10 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt
avsedda för detta ändamål

Inte tillämplig

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Laboratorieverksamhet

PROC3

PROC2

PROC2

PROC1

PROCs (all)

PROCs (all)

Arbetstagare
Bidragsscenari
o

Bedömningsme Särskilda förhållanden
toder för
exponering
ECETOC TRA
Allmänna åtgärder
v2.0 Arbetare
(hudirriterande)
ECETOC TRA
Allmänna åtgärder
v2.0 Arbetare
(ögonirritation).
ECETOC TRA
Allmänna
v2.0 Arbetare
exponeringar (slutna
system)
ECETOC TRA
Allmänna
v2.0 Arbetare
exponeringar (slutna
system), Med tillfällig
och begränsad
exponering.
ECETOC TRA
Förvaring
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
Allmänna
v2.0 Arbetare
exponeringar (slutna
system), Satsvis
process

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa

Värdesort

Sida 39 av 166

Exponeringsni
vå

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

RCR

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.14 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC15: Användning som
laboratoriereagens

Inte tillämplig

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

sluten bulklastning
och -lossning
Påfyllning av fat och
småförpackningar
Laboratorieverksamh
et

Provtagning av
process
Allmänna
exponeringar (öppna
system), Satsvis
process
Rengöring och
underhåll av
utrustning
Öppen bulklastning.

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

Sida 40 av 166

Hälsa - De uppskattade arbetsplatsexponeringarnaförväntas inte att överskrida DNEL-värdena
(Derived No-Effect Level = härledd nolleffektnivå), när de identifierade riskhanteringsåtgärderna
(RMM; Risk Management Measures) har implementerats. De förväntade exponeringarna förväntas
inte överskrida DNEL/DMEL-värdet (DNEL = Derived No-Effect Level; DMEL = Derived Minimum
Effect Level) när riskhanteringsåtgärderne/driftförhållandena i avsnitt 2 har implementerats.
Environment - not applicable

4. Vägledning för nedströms användare för utvärdering av om man arbetar inom gränserna
satta av exponeringsscenariot

PROC15

PROC9

PROC8b

PROC8b

PROC8a

PROC4

PROC3

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

Miljöavgivningskategorier

Fysikalisk form (vid användning)

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

:

:

:

Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP

Sida 41 av 166

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna åtgärder (hudirriterande)

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROCs (all): Allmänna åtgärder
tillämpliga för alla aktiviteter.

Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering
Anmärkning
:
Inte tillämplig

Användningsfrekvens och varaktighet
Kontinuerlig exponering
: Inte tillämplig

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC2: Formulering av beredningar

Processkategorier

ERC2: Formulering av beredningar

: SU 3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som
sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser
: SU 10: Formulering [blandning] av beredningar och/ eller
ompackning (exklusive legeringar)
: PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för
exponering
PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med
enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller
formulering)
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer
(syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC5: Blandning vid satsvisa processer för formulering av
beredningar och varor (flerstadie- och/ eller betydande
kontakt)
PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare
(för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning)
PROC14: Produktion av beredningar eller varor genom
tablettering, komprimering, strängsprutning, pelletering
PROC15: Användning som laboratoriereagens

Slutanvändningssektorer

Huvudsakliga användargrupper

1. Kort titel för exponeringsscenario: Formulering och (om)packning av substanser och
blandningar, industriell..

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna åtgärder (ögonirritation).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

:

:

Sida 42 av 166

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (slutna system)
ingen provtagning

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1: Användning i sluten
process, ingen sannolikhet för exponering

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpligt ögonskydd.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik direkt kontakt mellan ögon och produkt, även via förorenade händer.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROCs (all): Allmänna åtgärder
tillämpliga för alla aktiviteter.

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik all hudkontakt med produkten, torka upp föroreningar/spill så snart de inträffar. Använd
handskar (testade enligt EN374) om det är troligt att händerna blir nedsmutsade, tvätta bort alla
föroreningar på huden omedelbart. Ge personalen grundläggande träning för undivkande /
minimering av exponering och rapportera samtliga hudproblem som uppkommer.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (slutna system)
med provtagning

Sida 43 av 166

2.8 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC2: Användning i sluten,
kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Hantera ämnet i ett slutet system.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.7 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC2: Användning i sluten,
kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Hantera ämnet i ett slutet system.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Förvaring

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Satsvis process
förhöjd temperatur

Sida 44 av 166

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Tillse att god nivå på allmänventilationen råder. Naturlig ventilation är från dörrar, fönster etc. Med
kontrollerad ventilation menas att lufttillförsel eller -bortförsel sker med elfläkt e dyl.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.9 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC3: Användning i slutna
satsvisa processer (syntes eller formulering)

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Tekniska förhållanden och åtgärder
Förvara ämnet i ett slutet system.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

Sida 45 av 166

Sida 46 av 166

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Blandningsarbeten (öppna system)

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

:

:

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Provtagning av process

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

:

:

2.13 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC5: Blandning vid
satsvisa processer för formulering av beredningar och varor (flerstadie- och/ eller betydande
kontakt)

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.11 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC3: Användning i slutna
satsvisa processer (syntes eller formulering)

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Tillför utsugsventilation till punkter där det förekommer utsläpp

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (öppna system)
Satsvis process

Tekniska förhållanden och åtgärder
Hantera ämnet i ett slutet system., Se till att materialöverföringar är inneslutna eller under
utsugsventilation.

:

:

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (slutna system)

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

:

:

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

2.12 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4: Användning vid
satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.10 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC3: Användning i slutna
satsvisa processer (syntes eller formulering)

Inte tillämplig

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Fat/batchöverföringar

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Rengöring och underhåll av utrustning

Sida 47 av 166

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.15 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt
avsedda för detta ändamål

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.14 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Överföring från/upphällning från behållare
Manual

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Bulköverföringar

Sida 48 av 166

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Avlägsna spillet omedelbart.

Tekniska förhållanden och åtgärder
Rengör överföringsledningar före nerkoppling.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.17 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Tillämpa tillträdesrutiner till kärl omfattande användning av forcerad lufttillförsel.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.16 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt
avsedda för detta ändamål

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Påfyllning av fat och småförpackningar

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Tillverkning och preparering av artiklar genom tablettering,
ihoppressning, extrudering och pelletering

Sida 49 av 166

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.19 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC14: Produktion av
beredningar eller varor genom tablettering, komprimering, strängsprutning, pelletering

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet
:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Laboratorieverksamhet

PROC3

PROC2

PROC2

PROC1

PROCs (all)

PROCs (all)

Arbetstagare
Bidragsscenari
o

Bedömningsme Särskilda förhållanden
toder för
exponering
ECETOC TRA
Allmänna åtgärder
v2.0 Arbetare
(hudirriterande)
ECETOC TRA
Allmänna åtgärder
v2.0 Arbetare
(ögonirritation).
ECETOC TRA
Allmänna
v2.0 Arbetare
exponeringar (slutna
system), ingen
provtagning
ECETOC TRA
Allmänna
v2.0 Arbetare
exponeringar (slutna
system), med
provtagning
ECETOC TRA
Förvaring
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
Satsvis process,

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa

Värdesort

Sida 50 av 166

Exponeringsni
vå

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

RCR

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.20 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC15: Användning som
laboratoriereagens

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

2.18 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC9: Överföring av ämne
eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive
vägning)

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

PROC8b

PROC15

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

Miljöavgivningskategorier

Sida 51 av 166

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i

Aktivitet

:

:

Sida 52 av 166

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat

Allmänna åtgärder (hudirriterande)

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROCs (all): Allmänna åtgärder
tillämpliga för alla aktiviteter.

Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering
Anmärkning
:
Inte tillämplig

Användningsfrekvens och varaktighet
Kontinuerlig exponering
: Inte tillämplig

Hälsa - De uppskattade arbetsplatsexponeringarnaförväntas inte att överskrida DNEL-värdena
(Derived No-Effect Level = härledd nolleffektnivå), när de identifierade riskhanteringsåtgärderna
(RMM; Risk Management Measures) har implementerats. De förväntade exponeringarna förväntas
inte överskrida DNEL/DMEL-värdet (DNEL = Derived No-Effect Level; DMEL = Derived Minimum
Effect Level) när riskhanteringsåtgärderne/driftförhållandena i avsnitt 2 har implementerats.
Environment - not applicable

ERC4: Industriell användning av processhjälpmedel i
processer och produkter, som inte kommer att utgöra någon
del av varan

: SU 3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som
sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser
: PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för
exponering
PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med
enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller
formulering)
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer
(syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC5: Blandning vid satsvisa processer för formulering av
beredningar och varor (flerstadie- och/ eller betydande
kontakt)
PROC7: Industriell sprayning
PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare
(för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning)
PROC10: Applicering med roller eller strykning
PROC13: Behandling av varor med doppning ochgjutning
PROC14: Produktion av beredningar eller varor genom
tablettering, komprimering, strängsprutning, pelletering
PROC15: Användning som laboratoriereagens

Processkategorier

Huvudsakliga användargrupper

1. Kort titel för exponeringsscenario: Används inom bestrykning, industriell

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC4: Industriell användning av
processhjälpmedel i processer och produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan

Påfyllning av fat och
småförpackningar
Tillverkning och
preparering av artiklar
genom tablettering,
ihoppressning,
extrudering och
pelletering
Laboratorieverksamh
et

Rengöring och
underhåll av
utrustning
Överföring
från/upphällning från
behållare, Manual
Bulköverföringar

förhöjd temperatur
Allmänna
exponeringar (slutna
system)
Provtagning av
process
Allmänna
exponeringar (öppna
system), Satsvis
process
Blandningsarbeten
(öppna system)
Fat/batchöverföringar
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4. Vägledning för nedströms användare för utvärdering av om man arbetar inom gränserna
satta av exponeringsscenariot

PROC14

PROC9

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

PROC8a

PROC8a

PROC8b

PROC5

PROC4

PROC3

PROC3

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna åtgärder (ögonirritation).

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Filmbildning - forcerad torkning (50-100 °C). Ugnstorkning (>
100 °C). UV/EB-strålhärdning

Sida 54 av 166

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1: Användning i sluten
process, ingen sannolikhet för exponering

Sida 53 av 166

Tekniska förhållanden och åtgärder
Hantera ämnet i ett slutet system.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC2: Användning i sluten,
kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpligt ögonskydd.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik direkt kontakt mellan ögon och produkt, även via förorenade händer.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROCs (all): Allmänna åtgärder
tillämpliga för alla aktiviteter.

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Hantera ämnet i ett slutet system.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik all hudkontakt med produkten, torka upp föroreningar/spill så snart de inträffar. Använd
handskar (testade enligt EN374) om det är troligt att händerna blir nedsmutsade, tvätta bort alla
föroreningar på huden omedelbart. Ge personalen grundläggande träning för undivkande /
minimering av exponering och rapportera samtliga hudproblem som uppkommer., Andra åtgärder för
att skydda huden, som ogenomsläppliga dräkter och ansiktsmasker, krävs vid aktiviteter med hög
dispersion t.ex. sprejning.

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (slutna system)

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

:

:

Revisionsdatum: 2017/02/06
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Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Aktivitet

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

anges).

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

blandning/artikel

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (slutna system)
med provtagning
Användning i inneslutna system

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Blandningsarbeten (slutna system)
Allmänna exponeringar (slutna system)

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering

Sida 55 av 166

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.7 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC3: Användning i slutna
satsvisa processer (syntes eller formulering)

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Hantera ämnet i ett slutet system., Se till att materialöverföringar är inneslutna eller under
utsugsventilation.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC2: Användning i sluten,
kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

:

Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Filmbildning - lufttorkning

Fysikalisk form (vid användning)

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

:

:

:

Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
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Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Beredning av material för applicering
Blandningsarbeten (öppna system)

2.10 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC5: Blandning vid
satsvisa processer för formulering av beredningar och varor (flerstadie- och/ eller betydande
kontakt)

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.9 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4: Användning vid
satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Hantera ämnet i ett slutet system.

Anmärkning

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Manual
Sprutning

Produktegenskaper

Aktivitet

:

Sprutning (automatisk/robotiserad)
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2.12 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC7: Industriell sprayning

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd ett andningsskydd som uppfyller kraven i SS-EN 140 med filtertyp A eller bättre., Använd
kemikaliebeständiga handskar (testade enligt EN374) i kombination med särskild aktivitetsutbildning.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Tillse att god nivå på allmänventilationen råder. Naturlig ventilation är från dörrar, fönster etc. Med
kontrollerad ventilation menas att lufttillförsel eller -bortförsel sker med elfläkt e dyl.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.11 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC7: Industriell sprayning

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Materialöverföringar
Ej för ändamålet avsedda anläggningar
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Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd kemikaliebeständiga handskar (testade enligt EN374) i kombination med grundläggande

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Rengör överföringsledningar före nerkoppling.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.13 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt
avsedda för detta ändamål

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Genomför i ett ventilerat bås försett med laminärt luftflöde.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Materialöverföringar
För ändfamålet avsedda anläggningar

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Roller, spridare, flödesapplicering

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Materialöverföringar
Fat/batchöverföringar
Överföring från/upphällning från behållare

Sida 59 av 166

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

:

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Doppning, nedsänkning och hällning
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Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.17 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC13: Behandling av varor
med doppning ochgjutning

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd kemikaliebeständiga handskar (testade enligt EN374) i kombination med särskild
aktivitetsutbildning.

2.15 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC9: Överföring av ämne
eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive
vägning)

Aktivitet

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.16 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC10: Applicering med
roller eller strykning

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Rengör överföringsledningar före nerkoppling.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.14 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål

utbildning av arbetstagare.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Tillverkning och preparering av artiklar genom tablettering,
ihoppressning, extrudering och pelletering

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Laboratorieverksamhet

Sida 61 av 166

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.19 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC15: Användning som
laboratoriereagens

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.18 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC14: Produktion av
beredningar eller varor genom tablettering, komprimering, strängsprutning, pelletering

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik manuell kontakt med våta arbetsstycken.

Tekniska förhållanden och åtgärder
Tillför utsugsventilation till punkter där det förekommer utsläpp

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

PROC7

PROC7

PROC5

PROC4

PROC3

PROC2

PROC2

PROC1

PROCs (all)

PROCs (all)

Arbetstagare
Bidragsscenari
o

Bedömningsme Särskilda förhållanden
toder för
exponering
ECETOC TRA
Allmänna åtgärder
v2.0 Arbetare
(hudirriterande)
ECETOC TRA
Allmänna åtgärder
v2.0 Arbetare
(ögonirritation).
ECETOC TRA
Allmänna
v2.0 Arbetare
exponeringar (slutna
system)
ECETOC TRA Filmbildning - forcerad
v2.0 Arbetare
torkning (50-100 °C).
Ugnstorkning (> 100
°C). UV/EBstrålhärdning
ECETOC TRA
Allmänna
v2.0 Arbetare
exponeringar (slutna
system), med
provtagning,
Användning i
inneslutna system
ECETOC TRA
Blandningsarbeten
v2.0 Arbetare
(slutna system),
Allmänna
exponeringar (slutna
system)
ECETOC TRA
Filmbildning v2.0 Arbetare
lufttorkning
ECETOC TRA Beredning av material
v2.0 Arbetare
för applicering,
Blandningsarbeten
(öppna system)
ECETOC TRA
Manual, Sprutning
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
Sprutning
v2.0 Arbetare (automatisk/robotisera

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa

Värdesort
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Exponeringsni
vå

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

RCR

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

PROC8b

PROC10

PROC14

PROC15

Materialöverföringar,
Fat/batchöverföringar,
Överföring
från/upphällning från
behållare
Roller, spridare,
flödesapplicering
Doppning,
nedsänkning och
hällning
Tillverkning och
preparering av artiklar
genom tablettering,
ihoppressning,
extrudering och
pelletering
Laboratorieverksamh
et

d)
Materialöverföringar,
Ej för ändamålet
avsedda anläggningar
Materialöverföringar
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Hälsa - De uppskattade arbetsplatsexponeringarnaförväntas inte att överskrida DNEL-värdena
(Derived No-Effect Level = härledd nolleffektnivå), när de identifierade riskhanteringsåtgärderna
(RMM; Risk Management Measures) har implementerats. De förväntade exponeringarna förväntas
inte överskrida DNEL/DMEL-värdet (DNEL = Derived No-Effect Level; DMEL = Derived Minimum
Effect Level) när riskhanteringsåtgärderne/driftförhållandena i avsnitt 2 har implementerats.
Environment - not applicable

4. Vägledning för nedströms användare för utvärdering av om man arbetar inom gränserna
satta av exponeringsscenariot

PROC13

PROC9

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

PROC8a

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

Miljöavgivningskategorier

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna åtgärder (hudirriterande)
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Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROCs (all): Allmänna åtgärder
tillämpliga för alla aktiviteter.

Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering
Anmärkning
:
Inte tillämplig

Användningsfrekvens och varaktighet
Kontinuerlig exponering
: Inte tillämplig

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC4: Industriell användning av
processhjälpmedel i processer och produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan

ERC4: Industriell användning av processhjälpmedel i
processer och produkter, som inte kommer att utgöra någon
del av varan

: SU 3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som
sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser
: PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för
exponering
PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med
enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller
formulering)
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer
(syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är
särskilt avsedda för detta ändamål

Processkategorier

Huvudsakliga användargrupper

1. Kort titel för exponeringsscenario: Använding i olje-och gasfältsborrning och produktion,
industriell

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna åtgärder (ögonirritation).

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (slutna system)
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Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1: Användning i sluten
process, ingen sannolikhet för exponering

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpligt ögonskydd.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik direkt kontakt mellan ögon och produkt, även via förorenade händer.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROCs (all): Allmänna åtgärder
tillämpliga för alla aktiviteter.

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik all hudkontakt med produkten, torka upp föroreningar/spill så snart de inträffar. Använd
handskar (testade enligt EN374) om det är troligt att händerna blir nedsmutsade, tvätta bort alla
föroreningar på huden omedelbart. Ge personalen grundläggande träning för undivkande /
minimering av exponering och rapportera samtliga hudproblem som uppkommer.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

genomförd.

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (slutna system)

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Borrslam (åter-)bildning

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
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Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.8 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC3: Användning i slutna
satsvisa processer (syntes eller formulering)

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Förvara ämnet i ett slutet system.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1: Användning i sluten
process, ingen sannolikhet för exponering

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

:

Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Behandling och avyttring av filtrerade fasta ämnen

Fysikalisk form (vid användning)

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

:

:

:

Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
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Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Provtagning av process

2.10 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC3: Användning i slutna
satsvisa processer (syntes eller formulering)

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Sörj för en god standard för allmän ventilation (10 till 15 luftväxlingar per timme)

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.9 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC3: Användning i slutna
satsvisa processer (syntes eller formulering)

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Hantera ämnet i ett slutet system., Sörj för en god standard för allmän ventilation (10 till 15
luftväxlingar per timme)

Anmärkning

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Borrdammsarbeten

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i

Aktivitet

:

:
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Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat

Arbeten med filtreringsutrustningar för fast material

2.12 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4: Användning vid
satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374., Använd ett andningsskydd som uppfyller kraven i
SS-EN 140 med filtertyp A eller bättre.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.11 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4: Användning vid
satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Avlägsna spillet omedelbart.

Tekniska förhållanden och åtgärder
Rengör överföringsledningar före nerkoppling., Sörj för en god standard för allmän ventilation (10 till
15 luftväxlingar per timme)

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

anges).

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Upphällning från små behållare

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (öppna system)
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Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Använd fatpumpar eller häll försiktigt från behållaren., Tillför utsugsventilation till punkter där det
förekommer utsläpp

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

:

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Rengöring och underhåll av utrustning
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Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik spill vid borttagning av pump.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.15 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt
avsedda för detta ändamål

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

2.13 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4: Användning vid
satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår

Aktivitet

Tekniska förhållanden och åtgärder
Tillför utsugsventilation till punkter där det förekommer utsläpp

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.14 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt
avsedda för detta ändamål

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Minimera exponeringen genom partiell inneslutning av arbetet eller utrustningen och ombesörj
utsugsventilering vid öppnanden.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

blandning/artikel

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Rengöring av filtreringsutrustningar för fast material

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Bulköverföringar från transporttankar och leveranskärl
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Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.17 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Undvik provtagning genom doppning., Se till att materialöverföringar är inneslutna eller under
utsugsventilation.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.16 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt
avsedda för detta ändamål

Använd lämpliga handskar testade enligt EN374., Använd ett andningsskydd som uppfyller kraven i
SS-EN 140 med filtertyp A eller bättre.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Påfyllning/iordningsställande av utrustning från fat och
behållare.

PROCs (all)

PROCs (all)

Arbetstagare
Bidragsscenari
o

Bedömningsme Särskilda förhållanden
toder för
exponering
ECETOC TRA
Allmänna åtgärder
v2.0 Arbetare
(hudirriterande)
ECETOC TRA
Allmänna åtgärder
v2.0 Arbetare
(ögonirritation).

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa

Värdesort
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Exponeringsni
vå

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd ett andningsskydd som uppfyller kraven i SS-EN 140 med filtertyp A eller bättre., Använd
lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Hantera ämnet i ett slutet system.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

RCR

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.18 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik att utföra arbete i mer än 1 timme.

Tekniska förhållanden och åtgärder
Hantera ämnet i ett slutet system.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

PROC1

PROC3

PROC3

PROC4

PROC8a

PROC8a

PROC8b

PROC8b

Arbeten med
filtreringsutrustningar
för fast material
Allmänna
exponeringar (öppna
system)
Upphällning från små
behållare
Rengöring och
underhåll av
utrustning
Rengöring av
filtreringsutrustningar
för fast material
Bulköverföringar från
transporttankar och
leveranskärl
Påfyllning/iordningsst
ällande av utrustning
från fat och behållare.

Allmänna
exponeringar (slutna
system)
Allmänna
exponeringar (slutna
system)
Borrslam (åter)bildning
Behandling och
avyttring av filtrerade
fasta ämnen
Provtagning av
process
Borrdammsarbeten
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Hälsa - De uppskattade arbetsplatsexponeringarnaförväntas inte att överskrida DNEL-värdena
(Derived No-Effect Level = härledd nolleffektnivå), när de identifierade riskhanteringsåtgärderna
(RMM; Risk Management Measures) har implementerats. De förväntade exponeringarna förväntas
inte överskrida DNEL/DMEL-värdet (DNEL = Derived No-Effect Level; DMEL = Derived Minimum
Effect Level) när riskhanteringsåtgärderne/driftförhållandena i avsnitt 2 har implementerats.
Environment - not applicable

4. Vägledning för nedströms användare för utvärdering av om man arbetar inom gränserna
satta av exponeringsscenariot

PROC8a

PROC4

PROC4

PROC3

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

PROC1

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

:

ERC7, ERC4: Industriell användning av ämnen i slutna
system, Industriell användning av processhjälpmedel i
processer och produkter, som inte kommer att utgöra någon
del av varan

: SU 3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som
sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser
: PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för
exponering
PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med
enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller
formulering)
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer
(syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC7: Industriell sprayning
PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare
(för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning)
PROC10: Applicering med roller eller strykning
PROC13: Behandling av varor med doppning ochgjutning
PROC17: Smörjning vid högenergibetingelser och i en delvis
öppen process
PROC18: Infettning vid högenergibetingelser

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

:

:
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Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna åtgärder (ögonirritation).

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROCs (all): Allmänna åtgärder
tillämpliga för alla aktiviteter.

Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering
Anmärkning
:
Inte tillämplig

Användningsfrekvens och varaktighet
Kontinuerlig exponering
: Inte tillämplig

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC7, ERC4: Industriell användning av
ämnen i slutna system, Industriell användning av processhjälpmedel i processer och
produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan

Miljöavgivningskategorier

Processkategorier

Huvudsakliga användargrupper

1. Kort titel för exponeringsscenario: Smörjmedel, industriella.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna åtgärder (hudirriterande)

Aktivitet

:
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Allmänna exponeringar (slutna system)

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1: Användning i sluten
process, ingen sannolikhet för exponering

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik all hudkontakt med produkten, torka upp föroreningar/spill så snart de inträffar. Använd
handskar (testade enligt EN374) om det är troligt att händerna blir nedsmutsade, tvätta bort alla
föroreningar på huden omedelbart. Ge personalen grundläggande träning för undivkande /
minimering av exponering och rapportera samtliga hudproblem som uppkommer., Andra åtgärder för
att skydda huden, som ogenomsläppliga dräkter och ansiktsmasker, krävs vid aktiviteter med hög
dispersion t.ex. sprejning.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROCs (all): Allmänna åtgärder
tillämpliga för alla aktiviteter.

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpligt ögonskydd.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik direkt kontakt mellan ögon och produkt, även via förorenade händer.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Förvaring
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Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Förvara ämnet i ett slutet system.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC2: Användning i sluten,
kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Hantera ämnet i ett slutet system., Tillse att god nivå på allmänventilationen råder. Naturlig
ventilation är från dörrar, fönster etc. Med kontrollerad ventilation menas att lufttillförsel eller bortförsel sker med elfläkt e dyl.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (slutna system)

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (öppna system)
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Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Se till att materialöverföringar är inneslutna eller under utsugsventilation.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.7 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4: Användning vid
satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Hantera ämnet i ett slutet system., Tillse att god nivå på allmänventilationen råder. Naturlig
ventilation är från dörrar, fönster etc. Med kontrollerad ventilation menas att lufttillförsel eller bortförsel sker med elfläkt e dyl.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC3: Användning i slutna
satsvisa processer (syntes eller formulering)

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Sprutning

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Underhåll av småsaker
Tömning
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Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering

Tekniska förhållanden och åtgärder
Se till att förbättra allmänventilationen med mekanisk ventilation.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.9 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt
avsedda för detta ändamål

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd kemikaliebeständiga handskar (testade enligt EN374) i kombination med grundläggande
utbildning av arbetstagare.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Minimera exponeringen genom partiell inneslutning av arbetet eller utrustningen och ombesörj
utsugsventilering vid öppnanden.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.8 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC7: Industriell sprayning

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Påfyllning/iordningsställande av utrustning från fat och
behållare.

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Bulköverföringar
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Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.11 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik att utföra arbete i mer än 4 timmar.

Tekniska förhållanden och åtgärder
Se till att förbättra allmänventilationen med mekanisk ventilation.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.10 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt
avsedda för detta ändamål

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd kemikaliebeständiga handskar (testade enligt EN374) i kombination med grundläggande
utbildning av arbetstagare.

Undvik att utföra arbete i mer än 1 timme.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Underhåll (av större anläggningsutrustningar) och
maskinuppsättningar
förhöjd temperatur

Aktivitet

:
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Underhåll (av större anläggningsutrustningar) och
maskinuppsättningar

2.12 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik att utföra arbete i mer än 4 timmar.

Tekniska förhållanden och åtgärder
Rengör överföringsledningar före nerkoppling., Se till att det finns utsugsventilation vid
emissionskällan om kontakt med varm (> 50 °C) produkt är trolig.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.11 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik att utföra arbete i mer än 4 timmar.

Tekniska förhållanden och åtgärder
Se till att förbättra allmänventilationen med mekanisk ventilation.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Initial fabrikspåfyllning av utrustning

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Påfyllning/iordningsställande av utrustning från fat och
behållare.

Sida 81 av 166

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Sörj för allmän ventilation av hög standard (minst 3 till 5 luftbyten per timma)

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Upparbetning av kasserade artiklar
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Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.14 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt
avsedda för detta ändamål

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

2.12 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.13 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC9: Överföring av ämne
eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive
vägning)

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Använd fatpumpar eller häll försiktigt från behållaren.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Manual
Rollning, penselpåföring

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Användning och smörjning av öppen högenergetisk utrustning
Med potential för aerosolbildning
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Sida 84 av 166

Tekniska förhållanden och åtgärder
Begränsad yta för öppnande av utrustning, Sörj för allmän ventilation av hög standard (minst 3 till 5
luftbyten per timma)

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Ge produkten tid till att rinna av från arbetsstycket.

:

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Användning och smörjning av öppen högenergetisk utrustning

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

:

:

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.19 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC18: Infettning vid
högenergibetingelser

2.17 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC13: Behandling av varor
med doppning ochgjutning

Behandling genom doppning och överflödning

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

:

Tekniska förhållanden och åtgärder
Sörj för allmän ventilation av hög standard (minst 3 till 5 luftbyten per timma)

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Aktivitet

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.18 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC17: Smörjning vid
högenergibetingelser och i en delvis öppen process

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Tekniska förhållanden och åtgärder
Se till att förbättra allmänventilationen med mekanisk ventilation.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.16 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC10: Applicering med
roller eller strykning

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

PROC9

PROC8b

PROC8b

PROC8b

PROC8b

PROC8a

PROC8a

PROC7

PROC4

PROC3

PROC2

PROC1

PROCs (all)

PROCs (all)

Bedömningsme Särskilda förhållanden
toder för
exponering
ECETOC TRA
Allmänna åtgärder
v2.0 Arbetare
(ögonirritation).
ECETOC TRA
Allmänna åtgärder
v2.0 Arbetare
(hudirriterande)
ECETOC TRA
Allmänna
v2.0 Arbetare
exponeringar (slutna
system)
ECETOC TRA
Förvaring
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
Allmänna
v2.0 Arbetare
exponeringar (slutna
system)
ECETOC TRA
Allmänna
v2.0 Arbetare
exponeringar (öppna
system)
ECETOC TRA
Sprutning
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
Underhåll av
v2.0 Arbetare
småsaker, Tömning
ECETOC TRA Påfyllning/iordningsst
v2.0 Arbetare
ällande av utrustning
från fat och behållare.
ECETOC TRA
Bulköverföringar
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
Underhåll (av större
v2.0 Arbetare anläggningsutrustning
ar) och
maskinuppsättningar,
förhöjd temperatur
ECETOC TRA
Underhåll (av större
v2.0 Arbetare anläggningsutrustning
ar) och
maskinuppsättningar
ECETOC TRA Påfyllning/iordningsst
v2.0 Arbetare
ällande av utrustning
från fat och behållare.
ECETOC TRA Initial fabrikspåfyllning
v2.0 Arbetare
av utrustning

Värdesort

Sida 85 av 166

Exponeringsni
vå
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

Upparbetning av
kasserade artiklar
Manual, Rollning,
penselpåföring
Behandling genom
doppning och
överflödning
Användning och
smörjning av öppen
högenergetisk
utrustning, Med
potential för
aerosolbildning
Användning och
smörjning av öppen
högenergetisk
utrustning

Revisionsdatum: 2017/02/06
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Hälsa - De uppskattade arbetsplatsexponeringarnaförväntas inte att överskrida DNEL-värdena
(Derived No-Effect Level = härledd nolleffektnivå), när de identifierade riskhanteringsåtgärderna
(RMM; Risk Management Measures) har implementerats. De förväntade exponeringarna förväntas
inte överskrida DNEL/DMEL-värdet (DNEL = Derived No-Effect Level; DMEL = Derived Minimum
Effect Level) när riskhanteringsåtgärderne/driftförhållandena i avsnitt 2 har implementerats.
Environment - not applicable

4. Vägledning för nedströms användare för utvärdering av om man arbetar inom gränserna
satta av exponeringsscenariot

PROC18

PROC17

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa

Arbetstagare
Bidragsscenari
o

PROC13

PROC10

PROC8a

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

RCR

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Aktivitet

:

Allmänna åtgärder (ögonirritation).

Sida 87 av 166

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROCs (all): Allmänna åtgärder
tillämpliga för alla aktiviteter.

Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering
Anmärkning
:
Inte tillämplig

Användningsfrekvens och varaktighet
Kontinuerlig exponering
: Inte tillämplig

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b:
Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i öppna system,
Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i öppna system,
Omfattande spridande användning inomhus av ämnen i slutna system, Omfattande spridande
användning utomhus av ämnen i slutna system

ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b: Omfattande spridande
användning inomhus av processhjälpmedel i öppna system,
Omfattande spridande användning utomhus av
processhjälpmedel i öppna system, Omfattande spridande
användning inomhus av ämnen i slutna system, Omfattande
spridande användning utomhus av ämnen i slutna system

:

Miljöavgivningskategorier

Processkategorier

: SU 22: Yrkesmässiga användningar: Offentlig sektor
(förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)
: PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för
exponering
PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med
enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller
formulering)
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer
(syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC10: Applicering med roller eller strykning
PROC11: Icke-industriell sprayning
PROC13: Behandling av varor med doppning ochgjutning
PROC17: Smörjning vid högenergibetingelser och i en delvis
öppen process
PROC18: Infettning vid högenergibetingelser
PROC20: Värme- och trycköverföringsoljor vid dispersiv,
yrkesmässig användning men i slutna system

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

Huvudsakliga användargrupper

1. Kort titel för exponeringsscenario: Smörjmedel, konsument.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Revisionsdatum: 2017/02/06
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:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna åtgärder (hudirriterande)

Sida 88 av 166

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik all hudkontakt med produkten, torka upp föroreningar/spill så snart de inträffar. Använd
handskar (testade enligt EN374) om det är troligt att händerna blir nedsmutsade, tvätta bort alla
föroreningar på huden omedelbart. Ge personalen grundläggande träning för undivkande /
minimering av exponering och rapportera samtliga hudproblem som uppkommer., Andra åtgärder för
att skydda huden, som ogenomsläppliga dräkter och ansiktsmasker, krävs vid aktiviteter med hög
dispersion t.ex. sprejning.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROCs (all): Allmänna åtgärder
tillämpliga för alla aktiviteter.

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpligt ögonskydd.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik direkt kontakt mellan ögon och produkt, även via förorenade händer.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (slutna system)

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (slutna system)

Sida 89 av 166

Sida 90 av 166

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (öppna system)

Tekniska förhållanden och åtgärder
Förvara ämnet i ett slutet system.

:

:

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Aktivitet

2.7 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4: Användning vid
satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Se till att materialöverföringar är inneslutna eller under utsugsventilation.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Förvaring

:

:

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC3: Användning i slutna
satsvisa processer (syntes eller formulering)

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

:

:

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC2: Användning i sluten,
kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Hantera ämnet i ett slutet system., Tillse att god nivå på allmänventilationen råder. Naturlig
ventilation är från dörrar, fönster etc. Med kontrollerad ventilation menas att lufttillförsel eller bortförsel sker med elfläkt e dyl.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC2: Användning i sluten,
kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Påfyllning/iordningsställande av utrustning från fat och
behållare.
Ej för ändamålet avsedda anläggningar

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i

Aktivitet

:

:

Sida 91 av 166

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat

Underhåll av småsaker
Tömning
förhöjd temperatur

2.8 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt
avsedda för detta ändamål

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik att utföra arbete i mer än 4 timmar.

Tekniska förhållanden och åtgärder
Se till att förbättra allmänventilationen med mekanisk ventilation.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.8 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt
avsedda för detta ändamål

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

anges).

Revisionsdatum: 2017/02/06
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:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Underhåll (av större anläggningsutrustningar) och
maskinuppsättningar

Sida 92 av 166

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik att utföra arbete i mer än 4 timmar.

Tekniska förhållanden och åtgärder
Rengör överföringsledningar före nerkoppling., Se till att det finns utsugsventilation vid
emissionskällan om kontakt med varm (> 50 °C) produkt är trolig.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.9 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik att utföra arbete i mer än 4 timmar.

Tekniska förhållanden och åtgärder
Begränsa ämnets innehåll i produkten till 25 %., Se till att förbättra allmänventilationen med
mekanisk ventilation.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

blandning/artikel

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
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:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Underhåll (av större anläggningsutrustningar) och
maskinuppsättningar

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Bulköverföringar

Sida 93 av 166

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.11 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Rengör överföringsledningar före nerkoppling., Se till att förbättra allmänventilationen med mekanisk
ventilation.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.10 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål

Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

grundstandard på arbetshygien är genomförd.

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Påfyllning/iordningsställande av utrustning från fat och
behållare.
För ändfamålet avsedda anläggningar

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i

Aktivitet

:

:
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Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat

Motorsmörjmedelsservice

2.13 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC9: Överföring av ämne
eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive
vägning)

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Använd fatpumpar eller häll försiktigt från behållaren.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.12 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik att utföra arbete i mer än 4 timmar.

Tekniska förhållanden och åtgärder
Se till att förbättra allmänventilationen med mekanisk ventilation.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

anges).

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Manual
Rollning, penselpåföring
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Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik att utföra arbete i mer än 4 timmar.

Tekniska förhållanden och åtgärder
Se till att förbättra allmänventilationen med mekanisk ventilation.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.15 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC10: Applicering med
roller eller strykning

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd ett andningsskydd som uppfyller kraven i SS-EN 140 med filtertyp A/P2 eller bättre.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik att utföra arbete i mer än 4 timmar.

Tekniska förhållanden och åtgärder
Se till att förbättra allmänventilationen med mekanisk ventilation.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

blandning/artikel

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Manual
Rollning, penselpåföring

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Manual
Rollning, penselpåföring
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Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Tillför utsugsventilation till punkter där det förekommer utsläpp

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.17 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC10: Applicering med
roller eller strykning

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd ett andningsskydd som uppfyller kraven i SS-EN 140 med filtertyp A/P2 eller bättre., Använd
lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Om tekniska åtgärder ej är genomförbara:

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.16 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC10: Applicering med
roller eller strykning

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Sprutning

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Sprutning
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Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.19 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC11: Icke-industriell
sprayning

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd ett andningsskydd som uppfyller kraven i SS-EN 140 med filtertyp A/P2 eller bättre., Använd
kemikaliebeständiga handskar (testade enligt EN374) i kombination med särskild aktivitetsutbildning.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.18 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC11: Icke-industriell
sprayning

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Sprutning

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Behandling genom doppning och överflödning
utan lokal utsugningsventilation
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Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.23 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC13: Behandling av varor
med doppning ochgjutning

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd kemikaliebeständiga handskar (testade enligt EN374) i kombination med särskild
aktivitetsutbildning., Använd ett andningsskydd som uppfyller kraven i SS-EN 140 med filtertyp A/P2
eller bättre.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik att utföra arbete i mer än 1 timme.

Tekniska förhållanden och åtgärder
Tillse att god nivå på allmänventilationen råder. Naturlig ventilation är från dörrar, fönster etc. Med
kontrollerad ventilation menas att lufttillförsel eller -bortförsel sker med elfläkt e dyl.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.20 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC11: Icke-industriell
sprayning

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd ett andningsskydd som uppfyller kraven i SS-EN 140 med filtertyp A/P2 eller bättre., Använd
kemikaliebeständiga handskar (testade enligt EN374) i kombination med särskild aktivitetsutbildning.

Undvik att utföra arbete i mer än 1 timme.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

anges).

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Behandling genom doppning och överflödning
med lokal utsugningsventilation

Produktegenskaper

Aktivitet

:
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Användning och smörjning av öppen högenergetisk utrustning
Utomhus

2.25 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC17: Smörjning vid
högenergibetingelser och i en delvis öppen process

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Tillför utsugsventilation till punkter där det förekommer utsläpp

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.24 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC13: Behandling av varor
med doppning ochgjutning

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd ett andningsskydd som uppfyller kraven i SS-EN 140 med filtertyp A/P2 eller bättre., Använd
lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Användning och smörjning av öppen högenergetisk utrustning
Inomhus

Sida 100 av 166

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Begränsad yta för öppnande av utrustning, Minimera exponeringen genom partiell inneslutning av
arbetet eller utrustningen och ombesörj utsugsventilering vid öppnanden.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.26 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC17: Smörjning vid
högenergibetingelser och i en delvis öppen process

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik att utföra arbete i mer än 1 timme.

Tekniska förhållanden och åtgärder
Sörj för att arbetet utförs utomhus.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
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:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Användning och smörjning av öppen högenergetisk utrustning

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Användning av utrustning som innehåller motoroljor och
liknande

Tekniska förhållanden och åtgärder
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Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.29 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC20: Värme- och
trycköverföringsoljor vid dispersiv, yrkesmässig användning men i slutna system

PROC8b

PROC8b

PROC8b

PROC8a

PROC8a

PROC4

PROC3

PROC2

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

PROC2

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

PROCs (all)

PROCs (all)

Arbetstagare
Bidragsscenari
o

Bedömningsme Särskilda förhållanden
toder för
exponering
ECETOC TRA
Allmänna åtgärder
v2.0 Arbetare
(ögonirritation).
ECETOC TRA
Allmänna åtgärder
v2.0 Arbetare
(hudirriterande)
ECETOC TRA
Allmänna
v2.0 Arbetare
exponeringar (slutna
system)
ECETOC TRA
Förvaring
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
Allmänna
v2.0 Arbetare
exponeringar (slutna
system)
ECETOC TRA
Allmänna
v2.0 Arbetare
exponeringar (öppna
system)
ECETOC TRA Påfyllning/iordningsst
v2.0 Arbetare
ällande av utrustning
från fat och
behållare., Ej för
ändamålet avsedda
anläggningar
ECETOC TRA
Underhåll av
v2.0 Arbetare
småsaker, Tömning,
förhöjd temperatur
ECETOC TRA
Underhåll (av större
v2.0 Arbetare anläggningsutrustning
ar) och
maskinuppsättningar
ECETOC TRA
Underhåll (av större
v2.0 Arbetare anläggningsutrustning
ar) och
maskinuppsättningar
ECETOC TRA
Bulköverföringar
v2.0 Arbetare

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa

Värdesort

Sida 102 av 166

Exponeringsni
vå

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

RCR

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

Hantera ämnet inom i övervägande slutet system försett med avskiljande ventilation., Tillse att god
nivå på allmänventilationen råder. Naturlig ventilation är från dörrar, fönster etc. Med kontrollerad
ventilation menas att lufttillförsel eller -bortförsel sker med elfläkt e dyl., Titane aluminium Chlorure

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Tekniska förhållanden och åtgärder
Begränsad yta för öppnande av utrustning, Minimera exponeringen genom partiell inneslutning av
arbetet eller utrustningen och ombesörj utsugsventilering vid öppnanden.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att användningen inte är mer än 20 °C över
omgivningstemparaturen., Förutsätter att en bra
grundstandard på arbetshygien är genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.28 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC18: Infettning vid
högenergibetingelser

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

PROC9

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

PROC13

PROC17

PROC17

PROC18

PROC20

Behandling genom
doppning och
överflödning, utan
lokal
utsugningsventilation
Behandling genom
doppning och
överflödning, med
lokal
utsugningsventilation
Användning och
smörjning av öppen
högenergetisk
utrustning, Utomhus
Användning och
smörjning av öppen
högenergetisk
utrustning, Inomhus
Användning och
smörjning av öppen
högenergetisk
utrustning
Användning av
utrustning som
innehåller motoroljor
och liknande

Sprutning

Påfyllning/iordningsst
ällande av utrustning
från fat och
behållare., För
ändfamålet avsedda
anläggningar
Motorsmörjmedelsser
vice
Manual, Rollning,
penselpåföring
Manual, Rollning,
penselpåföring
Manual, Rollning,
penselpåföring
Sprutning, Med
potential för
aerosolbildning
Sprutning

Revisionsdatum: 2017/02/06
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4. Vägledning för nedströms användare för utvärdering av om man arbetar inom gränserna
satta av exponeringsscenariot

PROC13

PROC11

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

PROC11

PROC11

PROC10

PROC10

PROC10

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

PROC8b

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0
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Hälsa - De uppskattade arbetsplatsexponeringarnaförväntas inte att överskrida DNEL-värdena
(Derived No-Effect Level = härledd nolleffektnivå), när de identifierade riskhanteringsåtgärderna
(RMM; Risk Management Measures) har implementerats. De förväntade exponeringarna förväntas
inte överskrida DNEL/DMEL-värdet (DNEL = Derived No-Effect Level; DMEL = Derived Minimum
Effect Level) när riskhanteringsåtgärderne/driftförhållandena i avsnitt 2 har implementerats.
Environment - not applicable

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

:

:

:

Vätska, ångtryck > 10 Pa

Undvik användning med en
produktkoncentration större än
(%):
Gäller för koncentrationer upp till
(%):
Undvik att använda produkten mer
än (gånger/år):
För varje användningstillfälle antas
en svald mängd av (gram):
Undvik att använda produkten mer
än (gånger/dag):

30

100

365

6390

1

:

:

:

:

:

Tillämpningar och villkor för konsumentskydd

Sida 105 av 166

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Lim - hobbybruk

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Inte tillämplig

Fysikalisk form (vid användning)

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av konsumenter för: PC1: Lim, tätningsmedel

Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering
Anmärkning
:
Inte tillämplig

Användningsfrekvens och varaktighet
Kontinuerlig exponering
: Inte tillämplig

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC8a, ERC8d: Omfattande spridande
användning inomhus av processhjälpmedel i öppna system, Omfattande spridande
användning utomhus av processhjälpmedel i öppna system

ERC8a, ERC8d: Omfattande spridande användning inomhus
av processhjälpmedel i öppna system, Omfattande spridande
användning utomhus av processhjälpmedel i öppna system

:

Miljöavgivningskategorier

Kemisk produktkategori

: SU 21: Konsumentanvändningar: Privathushåll (=
allmänheten = konsumenter)
: PC1: Lim, tätningsmedel
PC24: Smörjmedel, fetter och släppmedel
PC31: Polermedel och vaxblandningar

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

Huvudsakliga användargrupper

1. Kort titel för exponeringsscenario: Smörjmedel, konsument.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

:

:

:

:

20

4

20

9

:

:

1

:

8

35,73

:

:

468

:

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

:

Vätska, ångtryck > 10 Pa

Gäller för koncentrationer upp till
(%):
För varje användningstillfälle antas
en svald mängd av (gram):
Gäller för hudkontakt på en yta av
upp till (cm2):
Gäller för användning upp till
(gånger/dag):
Gäller för exponering upp till
(timmar/tillfälle):
Gäller för användning vid
omgivningens temperatur.

:

:

:

8

1

468

6390

:
:

100

:

Tillämpningar och villkor för konsumentskydd

Sida 106 av 166

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Lim från spray

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Inte tillämplig

Fysikalisk form (vid användning)

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av konsumenter för: PC1: Lim, tätningsmedel

Gäller för hudkontakt på en yta av
upp till (cm2):
Undvik hudkontakt med en yta
större än (cm2):
Gäller för användning upp till
(gånger/dag):
Undvik vid varje
användningstillfälle att använda en
större mängd produkt än (gram):
Gäller för exponering upp till
(timmar/tillfälle):
Undvik användning i utrymmen
med mindre volym än(m3):
Gäller för användning vid
omgivningens temperatur.
Undvik vid varje
användningstillfälle
användningunder längre tid än
(timmar):
Gäller för användning i utrymmen
med volymen (m3):
Gäller för användning med normal
hushållsventilation.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

1

35,73

85,05

20

:

:

:

:

:

4

6

:

:

30

20

:

:

:

Revisionsdatum: 2017/02/06
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:

:

:

Vätska, ångtryck > 10 Pa

Gäller för koncentrationer upp till
(%):
För varje användningstillfälle antas
en svald mängd av (gram):
Gäller för hudkontakt på en yta av
upp till (cm2):
Gäller för användning upp till
(gånger/dag):
Gäller för exponering upp till

100

6390

468

1

8

:

:

:

:

:

Tillämpningar och villkor för konsumentskydd

Sida 107 av 166

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Lim för hobbybruk (mattlim, kakellim, parkettlim)

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Inte tillämplig

Fysikalisk form (vid användning)

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av konsumenter för: PC1: Lim, tätningsmedel

Gäller för användning i utrymmen
med volymen (m3):
Gäller för användning med normal
hushållsventilation.
Undvik användning med en
produktkoncentration större än
(%):
Undvik att använda produkten mer
än (gånger/år):
Undvik att använda produkten mer
än (gånger/dag):
Undvik hudkontakt med en yta
större än (cm2):
Undvik vid varje
användningstillfälle att använda en
större mängd produkt än (gram):
Undvik användning i utrymmen
med mindre volym än(m3):
Inga särskilda åtgärder för
riskhantering kan anges förutom
de användningsförhållanden som
redogjorts för.
Undvik vid varje
användningstillfälle
användningunder längre tid än
(timmar):

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

6

20

6390

1

1

50

20
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:

:

:

Vätska, ångtryck > 10 Pa

Gäller för koncentrationer upp till
(%):
För varje användningstillfälle antas
en svald mängd av (gram):
Gäller för hudkontakt på en yta av
upp till (cm2):
Gäller för användning upp till
(gånger/dag):

:

:

:

:

1

468

6390

100

Tillämpningar och villkor för konsumentskydd

Sida 108 av 166

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Tätningsmedel

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Inte tillämplig

Fysikalisk form (vid användning)

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av konsumenter för: PC1: Lim, tätningsmedel

(timmar/tillfälle):
Gäller för användning vid
omgivningens temperatur.
Gäller för användning i utrymmen
med volymen (m3):
Undvik användning med en
produktkoncentration större än
(%):
Gäller för användning med normal
hushållsventilation.
Undvik att använda produkten mer
än (gånger/år):
Undvik att använda produkten mer
än (gånger/dag):
Undvik vid varje
användningstillfälle att använda en
större mängd produkt än (gram):
Undvik användning i utrymmen
med mindre volym än(m3):
Undvik vid varje
användningstillfälle
användningunder längre tid än
(timmar):
Inga särskilda åtgärder för
riskhantering kan anges förutom
de användningsförhållanden som
redogjorts för.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

30

365

1

35,73

75

20

1

:

:

:

:

:

:

20

8

:

:

:

:

:
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:

:

:

Vätska, ångtryck > 10 Pa

Gäller för koncentrationer upp till
(%):
För varje användningstillfälle antas
en svald mängd av (gram):
Gäller för hudkontakt på en yta av
upp till (cm2):
Gäller för användning upp till
(gånger/dag):

100

6390

468

1

:

:

:

:

Tillämpningar och villkor för konsumentskydd

Sida 109 av 166

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Sprayer

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Inte tillämplig

Fysikalisk form (vid användning)

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av konsumenter för: PC24: Smörjmedel, fetter
och släppmedel

Gäller för exponering upp till
(timmar/tillfälle):
Gäller för användning vid
omgivningens temperatur.
Gäller för användning i utrymmen
med volymen (m3):
Gäller för användning med normal
hushållsventilation.
Undvik användning med en
produktkoncentration större än
(%):
Undvik att använda produkten mer
än (gånger/år):
Undvik att använda produkten mer
än (gånger/dag):
Undvik hudkontakt med en yta
större än (cm2):
Undvik vid varje
användningstillfälle att använda en
större mängd produkt än (gram):
Undvik användning i utrymmen
med mindre volym än(m3):
Undvik vid varje
användningstillfälle
användningunder längre tid än
(timmar):

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

0,17

20

73

428,75

1

6

50

20

8
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:

:

:

Vätska, ångtryck > 10 Pa

Gäller för koncentrationer upp till
:
(%):
För varje användningstillfälle antas :
en svald mängd av (gram):

6390

100

Tillämpningar och villkor för konsumentskydd

Sida 110 av 166

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Krämer

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Inte tillämplig

Fysikalisk form (vid användning)

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.7 Bidragsscenario för kontroll av exponering av konsumenter för: PC24: Smörjmedel, fetter
och släppmedel

Gäller för exponering upp till
(timmar/tillfälle):
Gäller för användning vid
omgivningens temperatur.
Gäller för användning i utrymmen
med volymen (m3):
Gäller för användning med normal
hushållsventilation.
Undvik användning med en
produktkoncentration större än
(%):
Undvik att använda produkten mer
än (gånger/år):
Undvik att använda produkten mer
än (gånger/dag):
Undvik hudkontakt med en yta
större än (cm2):
Undvik vid varje
användningstillfälle att använda en
större mängd produkt än (gram):
Undvik användning i utrymmen
med mindre volym än(m3):
Inga särskilda åtgärder för
riskhantering kan anges förutom
de användningsförhållanden som
redogjorts för.
Undvik vid varje
användningstillfälle
användningunder längre tid än
(timmar):

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

8

:

1

468

34

20

:

:

:

:

:

8

10

:

:

20

:

:

:

20

1

:

:

468

:
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:

:

:

Vätska, ångtryck > 10 Pa

Tillämpningar och villkor för konsumentskydd

Sida 111 av 166

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Vätskor

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Inte tillämplig

Fysikalisk form (vid användning)

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.8 Bidragsscenario för kontroll av exponering av konsumenter för: PC24: Smörjmedel, fetter
och släppmedel

Gäller för hudkontakt på en yta av
upp till (cm2):
Gäller för användning upp till
(gånger/dag):
Gäller för exponering upp till
(timmar/tillfälle):
Gäller för användning vid
omgivningens temperatur.
Gäller för användning i utrymmen
med volymen (m3):
Gäller för användning med normal
hushållsventilation.
Undvik användning med en
produktkoncentration större än
(%):
Undvik att använda produkten mer
än (gånger/år):
Undvik att använda produkten mer
än (gånger/dag):
Undvik hudkontakt med en yta
större än (cm2):
Undvik vid varje
användningstillfälle att använda en
större mängd produkt än (gram):
Undvik användning i utrymmen
med mindre volym än(m3):
Inga särskilda åtgärder för
riskhantering kan anges förutom
de användningsförhållanden som
redogjorts för.
Undvik vid varje
användningstillfälle
användningunder längre tid än
(timmar):

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

0,17

:

34
:

34

:

:

2200

468

:
:

1

4

100

20

8

1

468

6390

100

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
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Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

:

:

Sida 112 av 166

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Poleringsmedel, spray (möbler, skor)

2.9 Bidragsscenario för kontroll av exponering av konsumenter för: PC31: Polermedel och
vaxblandningar

Gäller för koncentrationer upp till
(%):
För varje användningstillfälle antas
en svald mängd av (gram):
Gäller för hudkontakt på en yta av
upp till (cm2):
Gäller för användning upp till
(gånger/dag):
Gäller för exponering upp till
(timmar/tillfälle):
Gäller för användning vid
omgivningens temperatur.
Gäller för användning i utrymmen
med volymen (m3):
Gäller för användning med normal
hushållsventilation.
Undvik användning med en
produktkoncentration större än
(%):
Undvik att använda produkten mer
än (gånger/år):
Undvik att använda produkten mer
än (gånger/dag):
Undvik hudkontakt med en yta
större än (cm2):
Undvik vid varje
användningstillfälle att använda en
större mängd produkt än (gram):
Undvik användning i utrymmen
mindre än ett garage rumsvolymen ska vara minst (m3):
Undvik användning i utrymmen
med mindre volym än(m3):
Undvik vid varje
användningstillfälle
användningunder längre tid än
(timmar):
Inga särskilda åtgärder för
riskhantering kan anges förutom
de användningsförhållanden som
redogjorts för.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

:

Vätska, ångtryck > 10 Pa

468

1

8

:

:

:

8

1

430

35

20

0,33

:

:

:

:

:

:

:

50

:

:

:

20

6390

:

:

100

:
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Aktivitet

:

Sida 113 av 166

Polerngsmedel, vax / kräm (golv, möbler, skor)

2.10 Bidragsscenario för kontroll av exponering av konsumenter för: PC31: Polermedel och
vaxblandningar

Gäller för koncentrationer upp till
(%):
För varje användningstillfälle antas
en svald mängd av (gram):
Gäller för hudkontakt på en yta av
upp till (cm2):
Gäller för användning upp till
(gånger/dag):
Gäller för exponering upp till
(timmar/tillfälle):
Gäller för användning vid
omgivningens temperatur.
Gäller för användning i utrymmen
med volymen (m3):
Gäller för användning med normal
hushållsventilation.
Undvik användning med en
produktkoncentration större än
(%):
Undvik att använda produkten mer
än (gånger/år):
Undvik att använda produkten mer
än (gånger/dag):
Undvik hudkontakt med en yta
större än (cm2):
Undvik vid varje
användningstillfälle att använda en
större mängd produkt än (gram):
Undvik användning i utrymmen
med mindre volym än(m3):
Undvik vid varje
användningstillfälle
användningunder längre tid än
(timmar):
Inga särskilda åtgärder för
riskhantering kan anges förutom
de användningsförhållanden som
redogjorts för.

Tillämpningar och villkor för konsumentskydd

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Inte tillämplig

Fysikalisk form (vid användning)

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

:

:

Vätska, ångtryck > 10 Pa

1,23

20

Konsumenter

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa

:

:

142

430

:
:

1

29

50

20

8

1

468

6390

100

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Tillämpningar och villkor för konsumentskydd
Gäller för koncentrationer upp till
(%):
För varje användningstillfälle antas
en svald mängd av (gram):
Gäller för hudkontakt på en yta av
upp till (cm2):
Gäller för användning upp till
(gånger/dag):
Gäller för exponering upp till
(timmar/tillfälle):
Gäller för användning vid
omgivningens temperatur.
Gäller för användning i utrymmen
med volymen (m3):
Gäller för användning med normal
hushållsventilation.
Undvik användning med en
produktkoncentration större än
(%):
Undvik att använda produkten mer
än (gånger/år):
Undvik att använda produkten mer
än (gånger/dag):
Undvik hudkontakt med en yta
större än (cm2):
Undvik vid varje
användningstillfälle att använda en
större mängd produkt än (gram):
Undvik användning i utrymmen
med mindre volym än(m3):
Undvik vid varje
användningstillfälle
användningunder längre tid än
(timmar):

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

Sida 114 av 166

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Inte tillämplig

Fysikalisk form (vid användning)

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Bidragsscenar Bedömningsme
io
toder för
exponering
PC1
ECETOC TRA
verktyg har
använts för
uppskattning
av
konsumentexp
onering,
konsekvent
med ECETOC
rapport nr 107
och kapitel R15
i IR&CSA TGD.
Vid avvikelse
av
exponeringsbe
stämning från
denna källa,
har detta
angivits
speciellt.
PC1
ECETOC TRA
verktyg har
använts för
uppskattning
av
konsumentexp
onering,
konsekvent
med ECETOC
rapport nr 107
och kapitel R15
i IR&CSA TGD.
Vid avvikelse
av
exponeringsbe
stämning från
denna källa,
har detta
angivits
speciellt.
PC1
ECETOC TRA
verktyg har
använts för
uppskattning
av
konsumentexp
onering,
konsekvent
med ECETOC
rapport nr 107

Lim för hobbybruk
(mattlim, kakellim,
parkettlim)

Lim från spray

Lim - hobbybruk

Särskilda förhållanden

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Värdesort

Sida 115 av 166

Exponeringsni
vå

RCR

Revisionsdatum: 2017/02/06
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PC24

PC24

PC1

och kapitel R15
i IR&CSA TGD.
Vid avvikelse
av
exponeringsbe
stämning från
denna källa,
har detta
angivits
speciellt.
ECETOC TRA
verktyg har
använts för
uppskattning
av
konsumentexp
onering,
konsekvent
med ECETOC
rapport nr 107
och kapitel R15
i IR&CSA TGD.
Vid avvikelse
av
exponeringsbe
stämning från
denna källa,
har detta
angivits
speciellt.
ECETOC TRA
verktyg har
använts för
uppskattning
av
konsumentexp
onering,
konsekvent
med ECETOC
rapport nr 107
och kapitel R15
i IR&CSA TGD.
Vid avvikelse
av
exponeringsbe
stämning från
denna källa,
har detta
angivits
speciellt.
ECETOC TRA
verktyg har
använts för
Krämer

Sprayer

Tätningsmedel

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Sida 116 av 166
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PC31

PC24

uppskattning
av
konsumentexp
onering,
konsekvent
med ECETOC
rapport nr 107
och kapitel R15
i IR&CSA TGD.
Vid avvikelse
av
exponeringsbe
stämning från
denna källa,
har detta
angivits
speciellt.
ECETOC TRA
verktyg har
använts för
uppskattning
av
konsumentexp
onering,
konsekvent
med ECETOC
rapport nr 107
och kapitel R15
i IR&CSA TGD.
Vid avvikelse
av
exponeringsbe
stämning från
denna källa,
har detta
angivits
speciellt.
ECETOC TRA
verktyg har
använts för
uppskattning
av
konsumentexp
onering,
konsekvent
med ECETOC
rapport nr 107
och kapitel R15
i IR&CSA TGD.
Vid avvikelse
av
exponeringsbe
stämning från

Vätskor

Poleringsmedel, spray
(möbler, skor)

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Sida 117 av 166

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

Polerngsmedel, vax /
kräm (golv, möbler,
skor)

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

Hälsa
Environment - not applicable

Sida 118 av 166

4. Vägledning för nedströms användare för utvärdering av om man arbetar inom gränserna
satta av exponeringsscenariot

PC31

denna källa,
har detta
angivits
speciellt.
ECETOC TRA
verktyg har
använts för
uppskattning
av
konsumentexp
onering,
konsekvent
med ECETOC
rapport nr 107
och kapitel R15
i IR&CSA TGD.
Vid avvikelse
av
exponeringsbe
stämning från
denna källa,
har detta
angivits
speciellt.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

:

ERC7: Industriell användning av ämnen i slutna system

: SU 3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som
sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser
: PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för
exponering
PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med
enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller
formulering)
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer
(syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare
(för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning)

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna åtgärder (ögonirritation).

Sida 119 av 166

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROCs (all): Allmänna åtgärder
tillämpliga för alla aktiviteter.

Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering
Anmärkning
:
Inte tillämplig

Användningsfrekvens och varaktighet
Kontinuerlig exponering
: Inte tillämplig

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC7: Industriell användning av
ämnen i slutna system

Miljöavgivningskategorier

Processkategorier

Huvudsakliga användargrupper

1. Kort titel för exponeringsscenario: Funktionella vätskor, industriell.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna åtgärder (hudirriterande)

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Förvaring

Sida 120 av 166

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC2: Användning i sluten,
kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik all hudkontakt med produkten, torka upp föroreningar/spill så snart de inträffar. Använd
handskar (testade enligt EN374) om det är troligt att händerna blir nedsmutsade, tvätta bort alla
föroreningar på huden omedelbart. Ge personalen grundläggande träning för undivkande /
minimering av exponering och rapportera samtliga hudproblem som uppkommer.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROCs (all): Allmänna åtgärder
tillämpliga för alla aktiviteter.

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpligt ögonskydd.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik direkt kontakt mellan ögon och produkt, även via förorenade händer.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Bulköverföringar

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (slutna system)

genomförd.

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (öppna system)

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (öppna system)
förhöjd temperatur

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.
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Sida 121 av 166

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.9 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4: Användning vid
satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.7 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4: Användning vid
satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC2: Användning i sluten,
kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC3: Användning i slutna
satsvisa processer (syntes eller formulering)

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Förvara ämnet i ett slutet system.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Fat/batchöverföringar

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Manual
Påfyllning/iordningsställande av utrustning från fat och
behållare.
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Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.11 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt
avsedda för detta ändamål

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.10 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Tillför utsugsventilation till punkter där det förekommer utsläpp

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

anges).

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Påfyllning/iordningsställande av utrustning från fat och
behållare.
(slutna system)

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Upparbetning av kasserade artiklar

Sida 124 av 166

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.14 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt
avsedda för detta ändamål

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.13 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC9: Överföring av ämne
eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive
vägning)

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

PROC8a

PROC9

PROC8a

PROC8b

PROC4

PROC4

PROC2

PROC3

PROC2

PROCs (all)

PROCs (all)

Arbetstagare
Bidragsscenari
o

Bedömningsme Särskilda förhållanden
toder för
exponering
ECETOC TRA
Allmänna åtgärder
v2.0 Arbetare
(ögonirritation).
ECETOC TRA
Allmänna åtgärder
v2.0 Arbetare
(hudirriterande)
ECETOC TRA
Förvaring
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
Bulköverföringar
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
Allmänna
v2.0 Arbetare
exponeringar (slutna
system)
ECETOC TRA
Allmänna
v2.0 Arbetare
exponeringar (öppna
system)
ECETOC TRA
Allmänna
v2.0 Arbetare
exponeringar (öppna
system), förhöjd
temperatur
ECETOC TRA Fat/batchöverföringar
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
Manual,
v2.0 Arbetare
Påfyllning/iordningsst
ällande av utrustning
från fat och behållare.
ECETOC TRA Påfyllning/iordningsst
v2.0 Arbetare
ällande av utrustning
från fat och
behållare., (slutna
system)
ECETOC TRA
Upparbetning av
v2.0 Arbetare
kasserade artiklar

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa

Värdesort

Sida 125 av 166

Exponeringsni
vå

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

RCR

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

Sida 126 av 166

Hälsa - De uppskattade arbetsplatsexponeringarnaförväntas inte att överskrida DNEL-värdena
(Derived No-Effect Level = härledd nolleffektnivå), när de identifierade riskhanteringsåtgärderna
(RMM; Risk Management Measures) har implementerats. De förväntade exponeringarna förväntas
inte överskrida DNEL/DMEL-värdet (DNEL = Derived No-Effect Level; DMEL = Derived Minimum
Effect Level) när riskhanteringsåtgärderne/driftförhållandena i avsnitt 2 har implementerats.
Environment - not applicable

4. Vägledning för nedströms användare för utvärdering av om man arbetar inom gränserna
satta av exponeringsscenariot

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

ERC9a, ERC9b: Omfattande spridande användning inomhus
av ämnen i slutna system, Omfattande spridande användning
utomhus av ämnen i slutna system

: SU 22: Yrkesmässiga användningar: Offentlig sektor
(förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)
: PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för
exponering
PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med
enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller
formulering)
PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare
(för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning)
PROC20: Värme- och trycköverföringsoljor vid dispersiv,
yrkesmässig användning men i slutna system

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna åtgärder (ögonirritation).

Sida 127 av 166

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROCs (all): Allmänna åtgärder
tillämpliga för alla aktiviteter.

Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering
Anmärkning
:
Inte tillämplig

Användningsfrekvens och varaktighet
Kontinuerlig exponering
: Inte tillämplig

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC9a, ERC9b: Omfattande spridande
användning inomhus av ämnen i slutna system, Omfattande spridande användning utomhus
av ämnen i slutna system

Miljöavgivningskategorier

Processkategorier

Huvudsakliga användargrupper

1. Kort titel för exponeringsscenario: Funktionella vätskor, yrkesmässig.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna åtgärder (hudirriterande)

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (slutna system)

Sida 128 av 166

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1: Användning i sluten
process, ingen sannolikhet för exponering

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik all hudkontakt med produkten, torka upp föroreningar/spill så snart de inträffar. Använd
handskar (testade enligt EN374) om det är troligt att händerna blir nedsmutsade, tvätta bort alla
föroreningar på huden omedelbart. Ge personalen grundläggande träning för undivkande /
minimering av exponering och rapportera samtliga hudproblem som uppkommer.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROCs (all): Allmänna åtgärder
tillämpliga för alla aktiviteter.

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpligt ögonskydd.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik direkt kontakt mellan ögon och produkt, även via förorenade händer.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Förvaring

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Fat/batchöverföringar

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering

Sida 129 av 166

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.8 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt
avsedda för detta ändamål

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Förvara ämnet i ett slutet system.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC2: Användning i sluten,
kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

:

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Underhåll av utrustning

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Överföring från/upphällning från behållare
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Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.10 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC9: Överföring av ämne
eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive
vägning)

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Skölj systemet innan inbrytning till eller underhåll av utrustningen.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.9 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt
avsedda för detta ändamål

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Använd fatpumpar eller häll försiktigt från behållaren.

Anmärkning

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

anges).

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Påfyllning/iordningsställande av utrustning från fat och
behållare.

Aktivitet

:

Upparbetning av kasserade artiklar
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2.12 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt
avsedda för detta ändamål

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Använd fatpumpar eller häll försiktigt från behållaren.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.11 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC9: Överföring av ämne
eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive
vägning)

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Använd fatpumpar eller häll försiktigt från behållaren.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (öppna system)
förhöjd temperatur
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Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Tillför utsugsventilation till punkter där det förekommer utsläpp

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.13 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC20: Värme- och
trycköverföringsoljor vid dispersiv, yrkesmässig användning men i slutna system

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Sörj för allmän ventilation av hög standard (minst 3 till 5 luftbyten per timma)

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (öppna system)

PROC8a

PROC9

PROC9

PROC8a

PROC8a

PROC2

PROC1

PROCs (all)

PROCs (all)

Arbetstagare
Bidragsscenari
o

Bedömningsme Särskilda förhållanden
toder för
exponering
ECETOC TRA
Allmänna åtgärder
v2.0 Arbetare
(ögonirritation).
ECETOC TRA
Allmänna åtgärder
v2.0 Arbetare
(hudirriterande)
ECETOC TRA
Allmänna
v2.0 Arbetare
exponeringar (slutna
system)
ECETOC TRA
Förvaring
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA Fat/batchöverföringar
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
Underhåll av
v2.0 Arbetare
utrustning
ECETOC TRA
Överföring
v2.0 Arbetare
från/upphällning från
behållare
ECETOC TRA Påfyllning/iordningsst
v2.0 Arbetare
ällande av utrustning
från fat och behållare.
ECETOC TRA
Upparbetning av

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa

Värdesort
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Exponeringsni
vå

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

RCR

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.14 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC20: Värme- och
trycköverföringsoljor vid dispersiv, yrkesmässig användning men i slutna system

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

kasserade artiklar
Allmänna
exponeringar (öppna
system), förhöjd
temperatur
Allmänna
exponeringar (öppna
system)

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0
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Hälsa - De uppskattade arbetsplatsexponeringarnaförväntas inte att överskrida DNEL-värdena
(Derived No-Effect Level = härledd nolleffektnivå), när de identifierade riskhanteringsåtgärderna
(RMM; Risk Management Measures) har implementerats. De förväntade exponeringarna förväntas
inte överskrida DNEL/DMEL-värdet (DNEL = Derived No-Effect Level; DMEL = Derived Minimum
Effect Level) när riskhanteringsåtgärderne/driftförhållandena i avsnitt 2 har implementerats.
Environment - not applicable

4. Vägledning för nedströms användare för utvärdering av om man arbetar inom gränserna
satta av exponeringsscenariot

PROC20

PROC20

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

ERC2, ERC4: Formulering av beredningar, Industriell
användning av processhjälpmedel i processer och produkter,
som inte kommer att utgöra någon del av varan

: SU 3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som
sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser
: PROC10: Applicering med roller eller strykning
PROC15: Användning som laboratoriereagens

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna åtgärder (ögonirritation).

Aktivitet

:

Allmänna åtgärder (hudirriterande)
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2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROCs (all): Allmänna åtgärder
tillämpliga för alla aktiviteter.

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpligt ögonskydd.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik direkt kontakt mellan ögon och produkt, även via förorenade händer.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROCs (all): Allmänna åtgärder
tillämpliga för alla aktiviteter.

Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering
Anmärkning
:
Inte tillämplig

Användningsfrekvens och varaktighet
Kontinuerlig exponering
: Inte tillämplig

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC2, ERC4: Formulering av
beredningar, Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter, som inte
kommer att utgöra någon del av varan

Miljöavgivningskategorier

Processkategorier

Huvudsakliga användargrupper

1. Kort titel för exponeringsscenario: Använding i laboratorier, industriell.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Rengöring
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2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC15: Användning som
laboratoriereagens

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC10: Applicering med roller
eller strykning

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik all hudkontakt med produkten, torka upp föroreningar/spill så snart de inträffar. Använd
handskar (testade enligt EN374) om det är troligt att händerna blir nedsmutsade, tvätta bort alla
föroreningar på huden omedelbart. Ge personalen grundläggande träning för undivkande /
minimering av exponering och rapportera samtliga hudproblem som uppkommer.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Laboratorieverksamhet

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

RCR

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna åtgärder (ögonirritation).

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROCs (all): Allmänna åtgärder
tillämpliga för alla aktiviteter.

Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering
Anmärkning
:
Inte tillämplig

Användningsfrekvens och varaktighet
Kontinuerlig exponering
: Inte tillämplig
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Produktegenskaper

Aktivitet

:

Allmänna åtgärder (hudirriterande)

Sida 138 av 166

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROCs (all): Allmänna åtgärder
tillämpliga för alla aktiviteter.

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpligt ögonskydd.

Exponeringsni
vå

ERC8a: Omfattande spridande användning inomhus av
processhjälpmedel i öppna system

Hälsa - De uppskattade arbetsplatsexponeringarnaförväntas inte att överskrida DNEL-värdena
(Derived No-Effect Level = härledd nolleffektnivå), när de identifierade riskhanteringsåtgärderna
(RMM; Risk Management Measures) har implementerats. De förväntade exponeringarna förväntas
inte överskrida DNEL/DMEL-värdet (DNEL = Derived No-Effect Level; DMEL = Derived Minimum
Effect Level) när riskhanteringsåtgärderne/driftförhållandena i avsnitt 2 har implementerats.
Environment - not applicable

Värdesort

:

: SU 22: Yrkesmässiga användningar: Offentlig sektor
(förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)
: PROC10: Applicering med roller eller strykning
PROC15: Användning som laboratoriereagens

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC8a: Omfattande spridande
användning inomhus av processhjälpmedel i öppna system

Miljöavgivningskategorier

Processkategorier

Huvudsakliga användargrupper

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik direkt kontakt mellan ögon och produkt, även via förorenade händer.

Bedömningsme Särskilda förhållanden
toder för
exponering
ECETOC TRA
Allmänna åtgärder
v2.0 Arbetare
(ögonirritation).
ECETOC TRA
Allmänna åtgärder
v2.0 Arbetare
(hudirriterande)
ECETOC TRA
Rengöring
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA Laboratorieverksamh
v2.0 Arbetare
et

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

1. Kort titel för exponeringsscenario: Användning i laboratorium, yrkesmässig.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

4. Vägledning för nedströms användare för utvärdering av om man arbetar inom gränserna
satta av exponeringsscenariot

PROC15

PROC10

PROCs (all)

PROCs (all)

Arbetstagare
Bidragsscenari
o

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Rengöring

Aktivitet

:

Laboratorieverksamhet
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2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC15: Användning som
laboratoriereagens

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Se till att ventilationssystemet testas och underhålls regelbundet.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC10: Applicering med roller
eller strykning

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik all hudkontakt med produkten, torka upp föroreningar/spill så snart de inträffar. Använd
handskar (testade enligt EN374) om det är troligt att händerna blir nedsmutsade, tvätta bort alla
föroreningar på huden omedelbart. Ge personalen grundläggande träning för undivkande /
minimering av exponering och rapportera samtliga hudproblem som uppkommer.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

Bedömningsme Särskilda förhållanden
toder för
exponering
ECETOC TRA
Allmänna åtgärder
v2.0 Arbetare
(ögonirritation).
ECETOC TRA
Allmänna åtgärder
v2.0 Arbetare
(hudirriterande)
ECETOC TRA
Rengöring
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA Laboratorieverksamh
v2.0 Arbetare
et

Värdesort

Exponeringsni
vå
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Hälsa - De uppskattade arbetsplatsexponeringarnaförväntas inte att överskrida DNEL-värdena
(Derived No-Effect Level = härledd nolleffektnivå), när de identifierade riskhanteringsåtgärderna
(RMM; Risk Management Measures) har implementerats. De förväntade exponeringarna förväntas
inte överskrida DNEL/DMEL-värdet (DNEL = Derived No-Effect Level; DMEL = Derived Minimum
Effect Level) när riskhanteringsåtgärderne/driftförhållandena i avsnitt 2 har implementerats.
Environment - not applicable

4. Vägledning för nedströms användare för utvärdering av om man arbetar inom gränserna
satta av exponeringsscenariot

PROC15

PROC10

PROCs (all)

PROCs (all)

Arbetstagare
Bidragsscenari
o

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Se till att ventilationssystemet testas och underhålls regelbundet.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

RCR

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering
Anmärkning
:
Inte tillämplig

Användningsfrekvens och varaktighet
Kontinuerlig exponering
: Inte tillämplig

Sida 141 av 166

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC3, ERC4, ERC5, ERC6d:
Formulering till material, Industriell användning av processhjälpmedel i processer och
produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan, Industriell användning som leder
till införlivande i eller på en matris, Industriell användning av processregulatorer för
polymeriseringsprocesser vid produktion av harts gummi, polymerer

ERC3, ERC4, ERC5, ERC6d: Formulering till material,
Industriell användning av processhjälpmedel i processer och
produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan,
Industriell användning som leder till införlivande i eller på en
matris, Industriell användning av processregulatorer för
polymeriseringsprocesser vid produktion av harts gummi,
polymerer

:

Miljöavgivningskategorier

Processkategorier

: SU 3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som
sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser
: PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för
exponering
PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med
enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller
formulering)
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer
(syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC5: Blandning vid satsvisa processer för formulering av
beredningar och varor (flerstadie- och/ eller betydande
kontakt)
PROC6: Kalandrering
PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare
(för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning)
PROC13: Behandling av varor med doppning ochgjutning
PROC14: Produktion av beredningar eller varor genom
tablettering, komprimering, strängsprutning, pelletering
PROC21: Lågenergihantering av ämnen bundna i material
och/ eller varor

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

Huvudsakliga användargrupper

1. Kort titel för exponeringsscenario: Polymertillverkning, industriell.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna åtgärder (ögonirritation).

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna åtgärder (hudirriterande)

Sida 142 av 166

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik all hudkontakt med produkten, torka upp föroreningar/spill så snart de inträffar. Använd
handskar (testade enligt EN374) om det är troligt att händerna blir nedsmutsade, tvätta bort alla
föroreningar på huden omedelbart. Ge personalen grundläggande träning för undivkande /
minimering av exponering och rapportera samtliga hudproblem som uppkommer.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROCs (all): Allmänna åtgärder
tillämpliga för alla aktiviteter.

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpligt ögonskydd.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik direkt kontakt mellan ögon och produkt, även via förorenade händer.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROCs (all): Allmänna åtgärder
tillämpliga för alla aktiviteter.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Bulkvägning

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Förvaring

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Bulköverföringar
(slutna system)

Sida 143 av 166

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Förblandning av additiv

Sida 144 av 166

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.7 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC3: Användning i slutna
satsvisa processer (syntes eller formulering)

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Förvara ämnet i ett slutet system.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC2: Användning i sluten,
kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC2: Användning i sluten,
kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Tekniska förhållanden och åtgärder
Hantera ämnet i ett slutet system.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1: Användning i sluten
process, ingen sannolikhet för exponering

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Förblandning av additiv

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Kalendering (inklusive Banburys)

Sida 145 av 166

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Se till att materialöverföringar är inneslutna eller under utsugsventilation.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.9 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC6: Kalandrering

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.8 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC3: Användning i slutna
satsvisa processer (syntes eller formulering)

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Förblandning av additiv
Satsvis process

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Underhåll av utrustning

Sida 146 av 166

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik att utföra arbete i mer än 1 timme.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.11 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt
avsedda för detta ändamål

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.10 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC5: Blandning vid
satsvisa processer för formulering av beredningar och varor (flerstadie- och/ eller betydande
kontakt)

Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Bulköverföringar

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Småskalig vägning

Sida 148 av 166

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Sida 147 av 166

:

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Tillverkning av artiklar genom doppning och överspolning
Polyolprocesser

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

:

:

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.15 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC13: Behandling av varor
med doppning ochgjutning

2.13 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål

Bulköverföringar

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

:

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Aktivitet

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.14 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC9: Överföring av ämne
eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive
vägning)

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Tekniska förhållanden och åtgärder
Hantera ämnet i ett slutet system.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.12 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Extrudering och masterbachtillverkning

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Injekteringsgjutning av artiklar

Sida 149 av 166

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.17 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC14: Produktion av
beredningar eller varor genom tablettering, komprimering, strängsprutning, pelletering

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Se till att förbättra allmänventilationen med mekanisk ventilation.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.16 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC14: Produktion av
beredningar eller varor genom tablettering, komprimering, strängsprutning, pelletering

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Färdigställningsarbeten

PROC2

PROC2

PROC1

PROCs (all)

PROCs (all)

Arbetstagare
Bidragsscenari
o

Bedömningsme Särskilda förhållanden
toder för
exponering
ECETOC TRA
Allmänna åtgärder
v2.0 Arbetare
(ögonirritation).
ECETOC TRA
Allmänna åtgärder
v2.0 Arbetare
(hudirriterande)
ECETOC TRA
Bulkvägning
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
Bulköverföringar,
v2.0 Arbetare
(slutna system)
ECETOC TRA
Förvaring

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa

Värdesort

Sida 150 av 166

Exponeringsni
vå

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

RCR

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.18 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC21: Lågenergihantering
av ämnen bundna i material och/ eller varor

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Se till att förbättra allmänventilationen med mekanisk ventilation.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

PROC14

PROC14

Tillverkning av artiklar
genom doppning och
överspolning,
Polyolprocesser
Extrudering och
masterbachtillverknin
g
Injekteringsgjutning
av artiklar
Färdigställningsarbete
n

Småskalig vägning

Bulköverföringar

Förblandning av
additiv
Förblandning av
additiv
Kalendering (inklusive
Banburys)
Förblandning av
additiv, Satsvis
process
Underhåll av
utrustning
Bulköverföringar

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0
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Hälsa - De uppskattade arbetsplatsexponeringarnaförväntas inte att överskrida DNEL-värdena
(Derived No-Effect Level = härledd nolleffektnivå), när de identifierade riskhanteringsåtgärderna
(RMM; Risk Management Measures) har implementerats. De förväntade exponeringarna förväntas
inte överskrida DNEL/DMEL-värdet (DNEL = Derived No-Effect Level; DMEL = Derived Minimum
Effect Level) när riskhanteringsåtgärderne/driftförhållandena i avsnitt 2 har implementerats.
Environment - not applicable

4. Vägledning för nedströms användare för utvärdering av om man arbetar inom gränserna
satta av exponeringsscenariot

PROC21

PROC13

PROC9

PROC8b

PROC8b

ECETOC TRA
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
v2.0 Arbetare

PROC8a

PROC5

PROC6

PROC3

PROC3

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8f: Omfattande spridande
användning inomhus av processhjälpmedel i öppna system,
Omfattande spridande användning inomhus som leder till
införlivande i eller på en matris, Omfattande spridande
användning utomhus av processhjälpmedel i öppna system,
Omfattande spridande användning utomhus som leder till
införlivande i eller på en matris

: SU 22: Yrkesmässiga användningar: Offentlig sektor
(förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare)
: PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med
enstaka kontrollerade exponeringar
PROC6: Kalandrering
PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC14: Produktion av beredningar eller varor genom
tablettering, komprimering, strängsprutning, pelletering
PROC21: Lågenergihantering av ämnen bundna i material
och/ eller varor

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna åtgärder (ögonirritation).

Sida 152 av 166

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROCs (all): Allmänna åtgärder
tillämpliga för alla aktiviteter.

Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering
Anmärkning
:
Inte tillämplig

Användningsfrekvens och varaktighet
Kontinuerlig exponering
: Inte tillämplig

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8f:
Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i öppna system,
Omfattande spridande användning inomhus som leder till införlivande i eller på en matris,
Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i öppna system,
Omfattande spridande användning utomhus som leder till införlivande i eller på en matris

Miljöavgivningskategorier

Processkategorier

Huvudsakliga användargrupper

1. Kort titel för exponeringsscenario: Polymertillverkning, yrkesmässig.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

anges).

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna åtgärder (hudirriterande)

:

Bulköverföringar

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet

Produktegenskaper

Aktivitet

Sida 153 av 166

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC2: Användning i sluten,
kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik all hudkontakt med produkten, torka upp föroreningar/spill så snart de inträffar. Använd
handskar (testade enligt EN374) om det är troligt att händerna blir nedsmutsade, tvätta bort alla
föroreningar på huden omedelbart. Ge personalen grundläggande träning för undivkande /
minimering av exponering och rapportera samtliga hudproblem som uppkommer.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROCs (all): Allmänna åtgärder
tillämpliga för alla aktiviteter.

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpligt ögonskydd.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik direkt kontakt mellan ögon och produkt, även via förorenade händer.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

:

Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

Injekteringsgjutning av artiklar

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Underhåll av utrustning

Tekniska förhållanden och åtgärder
Töm eller ta bort ämnet från utrustningen före avbrott eller underhåll.

Sida 154 av 166

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.7 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt
avsedda för detta ändamål

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Tekniska förhållanden och åtgärder
Se till att förbättra allmänventilationen med mekanisk ventilation.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet

Produktegenskaper

Aktivitet

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC6: Kalandrering

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik all hudkontakt med produkten, torka upp föroreningar/spill så snart de inträffar. Använd
handskar (testade enligt EN374) om det är troligt att händerna blir nedsmutsade, tvätta bort alla
föroreningar på huden omedelbart. Ge personalen grundläggande träning för undivkande /
minimering av exponering och rapportera samtliga hudproblem som uppkommer.

Anmärkning

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Materialöverföringar

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Injekteringsgjutning av artiklar

Sida 155 av 166

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.9 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC14: Produktion av
beredningar eller varor genom tablettering, komprimering, strängsprutning, pelletering

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Tekniska förhållanden och åtgärder
Se till att förbättra allmänventilationen med mekanisk ventilation.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.8 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inte tillämplig

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Återförädling av artiklar

PROC21

PROC14

PROC8b

PROC8a

PROC6

PROC2

PROCs (all)

PROCs (all)

Arbetstagare
Bidragsscenari
o

Bedömningsme Särskilda förhållanden
toder för
exponering
ECETOC TRA
Allmänna åtgärder
v2.0 Arbetare
(ögonirritation).
ECETOC TRA
Allmänna åtgärder
v2.0 Arbetare
(hudirriterande)
ECETOC TRA
Bulköverföringar
v2.0 Arbetare
Injekteringsgjutning
av artiklar
ECETOC TRA
Underhåll av
v2.0 Arbetare
utrustning
ECETOC TRA
Materialöverföringar
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
Injekteringsgjutning
v2.0 Arbetare
av artiklar
ECETOC TRA
Återförädling av
v2.0 Arbetare
artiklar

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa

Värdesort

Sida 156 av 166

Exponeringsni
vå

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

RCR

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.10 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC21: Lågenergihantering
av ämnen bundna i material och/ eller varor

Inga särskilda åtgärder behövs.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

Sida 157 av 166

Hälsa - De uppskattade arbetsplatsexponeringarnaförväntas inte att överskrida DNEL-värdena
(Derived No-Effect Level = härledd nolleffektnivå), när de identifierade riskhanteringsåtgärderna
(RMM; Risk Management Measures) har implementerats. De förväntade exponeringarna förväntas
inte överskrida DNEL/DMEL-värdet (DNEL = Derived No-Effect Level; DMEL = Derived Minimum
Effect Level) när riskhanteringsåtgärderne/driftförhållandena i avsnitt 2 har implementerats.
Environment - not applicable

4. Vägledning för nedströms användare för utvärdering av om man arbetar inom gränserna
satta av exponeringsscenariot

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

Miljöavgivningskategorier

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna åtgärder (ögonirritation).
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Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROCs (all): Allmänna åtgärder
tillämpliga för alla aktiviteter.

Miljöfaktorer som inte påverkas av riskhantering
Anmärkning
:
Inte tillämplig

Användningsfrekvens och varaktighet
Kontinuerlig exponering
: Inte tillämplig

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC4: Industriell användning av
processhjälpmedel i processer och produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan

ERC4: Industriell användning av processhjälpmedel i
processer och produkter, som inte kommer att utgöra någon
del av varan

: SU 3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som
sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser
: PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för
exponering
PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med
enstaka kontrollerade exponeringar
PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller
formulering)
PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer
(syntes) där möjligheter till exponering uppstår
PROC5: Blandning vid satsvisa processer för formulering av
beredningar och varor (flerstadie- och/ eller betydande
kontakt)
PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/
tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är
särskilt avsedda för detta ändamål
PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare
(för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning)

Processkategorier

Huvudsakliga användargrupper

1. Kort titel för exponeringsscenario: Kemikalier för gruvdrift, industriell.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna åtgärder (hudirriterande)

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Injekteringsgjutning av artiklar

Sida 159 av 166

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.4 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1: Användning i sluten
process, ingen sannolikhet för exponering

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik all hudkontakt med produkten, torka upp föroreningar/spill så snart de inträffar. Använd
handskar (testade enligt EN374) om det är troligt att händerna blir nedsmutsade, tvätta bort alla
föroreningar på huden omedelbart. Ge personalen grundläggande träning för undivkande /
minimering av exponering och rapportera samtliga hudproblem som uppkommer.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.3 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROCs (all): Allmänna åtgärder
tillämpliga för alla aktiviteter.

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpligt ögonskydd.

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Undvik direkt kontakt mellan ögon och produkt, även via förorenade händer.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

anges).

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Bulköverföringar

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

jonbytesprocesser
(slutna system)
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Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.6 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC2: Användning i sluten,
kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.5 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC2: Användning i sluten,
kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Förvaring

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (slutna system)

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
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Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.8 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC3: Användning i slutna
satsvisa processer (syntes eller formulering)

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Förvara ämnet i ett slutet system.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.7 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC2: Användning i sluten,
kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Tekniska förhållanden och åtgärder
Hantera ämnet i ett slutet system.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

:

Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Provtagning av process

:

:

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

fasseparation
(slutna system)

Sida 162 av 166

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.10 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC4: Användning vid
satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.9 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC3: Användning i slutna
satsvisa processer (syntes eller formulering)

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Anmärkning

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Aktivitet

Sida 163 av 166

Sida 164 av 166

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering

:

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Upphällning från små behållare

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

:

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

:

Aktivitet

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Rengöring och underhåll av utrustning

2.13 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC9: Överföring av ämne
eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive
vägning)

2.11 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8a: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt
avsedda för detta ändamål

:

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

Aktivitet

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Fat/batchöverföringar

Tekniska förhållanden och åtgärder
Begränsa tillträdet till öppningsområdena till utrustningen.

:

:

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Andra driftsförhållanden som påverkar arbetstagarens exponering
Anmärkning
: Förutsätter att en bra grundstandard på arbetshygien är
genomförd.

Täcker upp till 100 % av ämnet i blandningen (om inget annat
anges).

Allmänna exponeringar (öppna system)

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

:

:

Fysikalisk form (vid användning)
: Vätska, ångtryck < 0,5 kPa vid STP
Användningsfrekvens och varaktighet
Anmärkning
: Täcker dagliga exponeringar upp till 8 timmar (om inget annat
anges).

Produktegenskaper
Ämnets koncentration i
blandning/artikel

Aktivitet

2.12 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC8b: Överföring av ämne
eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

2.10 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC5: Blandning vid
satsvisa processer för formulering av beredningar och varor (flerstadie- och/ eller betydande
kontakt)

Inte tillämplig

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Använd lämpliga handskar testade enligt EN374.

genomförd.

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering
Inga särskilda åtgärder behövs.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Bedömningsme Särskilda förhållanden
toder för
exponering
ECETOC TRA
Allmänna åtgärder
v2.0 Arbetare
(ögonirritation).
ECETOC TRA
Allmänna åtgärder
v2.0 Arbetare
(hudirriterande)
ECETOC TRA
Injekteringsgjutning
v2.0 Arbetare
av artiklar
ECETOC TRA
Bulköverföringar
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
jonbytesprocesser,
v2.0 Arbetare
(slutna system)
ECETOC TRA
Förvaring
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA
Allmänna
v2.0 Arbetare
exponeringar (slutna
system)
ECETOC TRA
Provtagning av
v2.0 Arbetare
process
ECETOC TRA fasseparation, (slutna
v2.0 Arbetare
system)
ECETOC TRA
Allmänna
v2.0 Arbetare
exponeringar (öppna
system)
ECETOC TRA
Rengöring och
v2.0 Arbetare
underhåll av
utrustning
ECETOC TRA Fat/batchöverföringar
v2.0 Arbetare
ECETOC TRA Upphällning från små
v2.0 Arbetare
behållare

Värdesort

Exponeringsni
vå

Sida 165 av 166

Hälsa - De uppskattade arbetsplatsexponeringarnaförväntas inte att överskrida DNEL-värdena
(Derived No-Effect Level = härledd nolleffektnivå), när de identifierade riskhanteringsåtgärderna
(RMM; Risk Management Measures) har implementerats. De förväntade exponeringarna förväntas
inte överskrida DNEL/DMEL-värdet (DNEL = Derived No-Effect Level; DMEL = Derived Minimum
Effect Level) när riskhanteringsåtgärderne/driftförhållandena i avsnitt 2 har implementerats.

4. Vägledning för nedströms användare för utvärdering av om man arbetar inom gränserna
satta av exponeringsscenariot

PROC9

PROC8b

PROC8a

PROC5

PROC4

PROC3

PROC3

PROC2

PROC2

PROC2

PROC1

PROCs (all)

PROCs (all)

Arbetstagare
Bidragsscenari
o

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa

RCR

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och
hälsobedömning
Inte tillämplig

Inga särskilda åtgärder behövs.

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Environment - not applicable

Produktnamn: Methyl Isobutyl Carbinol

Sida 166 av 166

Revisionsdatum: 2017/02/06
Version: 1.0

Föregående datum: 11.03.2015

Revisionsdatum: 23.06.2016

:

:

Faropiktogram

Signalord

Varning
1/13

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

2.2 Märkningsuppgifter

Klassificering i enlighet med regelverket (EU) 1272/2008
Allvarlig ögonskada/ögonirritation; Kategori 2; Orsakar allvarlig ögonirritation.

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

Carechem 24 International: +44 (0) 1235 239 670

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Kemira Oyj
P.O. Box 33000180 HELSINKI FINLAND
Telefon+358108611, Telefax. +358108621124
ProductSafety.FI.Helsinki@kemira.com

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Vattenbehandlingskemikalie
Rekommenderade begränsningar av användningen
-

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som
det avråds från
Användning av ämnet eller blandningen

Handelsnamn
SUPERFLOC A-1883RS

1.1 Produktbeteckning

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Tryckdatum:14.06.2017

SUPERFLOC A-1883RS
SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ref. 3.0/SE/SV

SÄKERHETSDATABLAD

:

Skyddsangivelser

Tvätta händerna grundligt efter användning.
Använd skyddshandskar/ skyddskläder/
ögonskydd/ ansiktsskydd.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Åtgärder:
P305 + P351 + P338
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj
försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det går lätt.
Fortsätt att skölja.
P337 + P313
Vid bestående ögonirritation: Sök
läkarhjälp.

Förebyggande:
P264
P280

H319

01-2119826592-36

0 - 25 %
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Hydrocarbons, C13-C16, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, < 0.03%

0 - 25 %

0 - 25 %

Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Hydrocarbons, C12-C15, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Koncentration

Asp. Tox. Kategori 1,H304

Asp. Tox. Kategori 1,H304

Asp. Tox. Kategori 1,H304

Klassificering i enlighet
med regelverket (EU)
1272/2008

Anjonisk polyakrylamid i vatten-i-olja emulsion.

Ämnets kemiska namn

01-2119453414-43

01-2119456620-43

CAS-/EUnummer/REACHregistreringsnumm
er

Blandningens kemiska natur

3.2 Blandningar

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Råd; Förorenade ytor blir extremt hala.
Potentiella miljöeffekter; Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade,
bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i
halter av 0,1% eller högre.

2.3 Andra faror

:

Faroangivelser

Alkohol, C12-16, etoxylerad

68551-12-2

0 - 2,99 %

0 - 2,99 %

0 - 2,99 %

0 - 25 %

Acute Tox. Kategori 4,H302
Eye Dam. Kategori 1,H318
Aquatic Chronic Kategori
3,H412

Acute Tox. Kategori 4,H302
Eye Dam. Kategori 1,H318
Aquatic Chronic Kategori
3,H412

Acute Tox. Kategori 4,H302
Eye Dam. Kategori 1,H318
Aquatic Chronic Kategori
3,H412

Asp. Tox. Kategori 1,H304

Tryckdatum:14.06.2017

:

Ingen information tillgänglig.
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4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt

Symptom

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Förtäring
Vid nedsväljning, kontakta giftinformationscentral eller läkare omedelbart. FRAMKALLA INTE kräkning
såvida inte någon läkare eller giftinformationscentral uppmanar att göra det. Ge aldrig någonting genom
munnen till en medvetslös person.

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Allmän rekommendation
Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.
Inandning
Flytta ut i friska luften. Vid andningssvårigheter, ge syrgas. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Hudkontakt
Ta av förorenade kläder och skor omedelbart. Tvätta omedelbart med mycket vatten. Tvätta förorenade
kläder innan de används på nytt. Kontakta läkare om irritation kvarstår.
Ögonkontakt
Skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter.

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.
Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt.

Ytterligare information

Ämnena listade ovan, som har noll som lägsta koncentration och gemensam maximal koncentration,
är utbytbara beroende på dess tillgänglighet. Produkten innehåller endast ett av dessa ämnen och då
maximalt upp till den övre angivna koncentrationen.

Alkohol, C10-16, etoxylerad

Alkohol, C12-14, etoxylerad

68002-97-1

68439-50-9

01-2119485032-45

Föregående datum: 11.03.2015

aromatics
Hydrocarbons, C13-C18, n-alkanes,
isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics

Revisionsdatum: 23.06.2016

Föregående datum: 11.03.2015

Revisionsdatum: 23.06.2016

Tryckdatum:14.06.2017

SUPERFLOC A-1883RS
SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SUPERFLOC A-1883RS
SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ref. 3.0/SE/SV

Ref. 3.0/SE/SV

SÄKERHETSDATABLAD

SÄKERHETSDATABLAD

:

:

Vatten kan vara ineffektivt.

Vattendimma
Alkoholbeständigt skum
Koldioxid (CO2)
Pulver
Samlad vattenstråle
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Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Hantera produkten endast i slutet system
eller sörj för lämplig ventilation vid utrustningen.

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
Sopa upp för att undvika halkrisk. Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel,
syrabindare, universalbindemedel, sågspån). Skyffla upp i lämplig behållare för bortskaffning. Efter
rengöring kan smårester spolas bort med vatten. Tvättmedel kan behöva användas.

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Om expositionsnivån inte är känd, använd en godkänd, separat andningsapparat med positivt tryck. Om
expositionsnivån är känd, använd ett godkänt andningsskydd som passar för expositionsnivån. För
personligt skydd se avsnitt 8. Kemikaliebeständiga stövlar.
6.2 Miljöskyddsåtgärder
Utsläpp till miljön måste undvikas. Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

5.4 Särskilda åtgärder
Kyl behållare/tankar genom vattenbesprutning.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Använd tryckluftsmask och skyddskläder.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Ingen information tillgänglig.

Olämpligt
släckningsmedel

5.1 Släckmedel
Släckmedel

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Förvara i rumstemperatur.

5/13

Handskmaterial: Nitrilgummi, Permeabilitetstester är inte tillgängliga för denna produkt.Var vänlig och
observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottstid som tillhandahålls av
handskleverantören. Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används
såsom faran för sönderskärning, utslitning och kontakttiden.

8.2.2 Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning
Handskydd

8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder
Om möjligt, dosera och hantera produkten i slutna system. Hantera endast i utrymme försett med lokalt
utsug (eller annnat tillfredsställande utsug). Ta av och tvätta förorenade kläder innan de används igen.
Säkerställ att ögonspolningsmöjligheter och nöddusch finns i nära anslutning till arbetsplatsen. Tvätta
händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten.
Säkerställ god ventilation

8.2 Begränsning av exponeringen

Innehåller inga ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden.

8.1 Kontrollparametrar

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Ej listad

7.3 Specifik slutanvändning

Övrig data

Lagerstabilitet:

Förvara i rumstemperatur. För att undvika nedbrytning av produkten och korrosion av utrustningen,
använd inte järn-, koppar eller aluminiumutrustning. Flampunktsbestämning utfördes med Pensky
Martens metod med sluten degel. Metoden indikerar en flampunkt större än 93,3° C (200° F). Även om
där inte fanns någon flampunkt under 93,3° C (200° F)så förstorades flamman vilket visar att brännbara
ångor bildades. På grund av detta bör man vara försiktig vid hantering och lagring.
Material som skall undvikas:
Starkt oxiderande ämnen

Vård beroende på symptom.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

:

Tryckdatum:14.06.2017

Behandling

Föregående datum: 11.03.2015

krävs

Revisionsdatum: 23.06.2016

Föregående datum: 11.03.2015

Revisionsdatum: 23.06.2016

Tryckdatum:14.06.2017

SUPERFLOC A-1883RS
SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

SUPERFLOC A-1883RS
SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Ref. 3.0/SE/SV

Ref. 3.0/SE/SV

SÄKERHETSDATABLAD

SÄKERHETSDATABLAD

grå, till, vit

ammoniakliknande

Färg

Lukt

Självantändningstemperatur

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten

Löslighet i vatten

Löslighet:

Densitet

Relativ ångdensitet

Ångtryck

Övre explosionsgräns

Nedre explosionsgräns

Explosiva egenskaper:

Smältpunkt/smältpunktsintervall
Kokpunkt/kokpunktsintervall
Flampunkt

pH-värde
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Ingen tillgänglig data

Inte tillämplig

fullständigt blandbar

ca. 1,0 gr/cm³

Ingen tillgänglig data

Ingen tillgänglig data

Ingen tillgänglig data

Ingen tillgänglig data

6-8
(som vattenlösning)
-18 - 0 °C
80,6 - 126,7 °C
> 93 °C (sluten kopp)

Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation

vätska, emulsion

Aggregationstillstånd

Allmänna upplysningar (utseende, lukt)

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

8.2.3 Begränsning av miljöexponeringen
Ingen tillgänglig data

Andningsskydd
Använd det angivna andningsskyddet om det hygieniska gränsvärdet riskeras överskridas. (filter ABEKP3)

Ögonskydd
Tättslutande skyddsglasögon eller visir.
Hud- och kroppsskydd
Skyddsklädsel.

Ingen tillgänglig data

: Farlig polymerisation uppträder ej.

: Starkt oxiderande ämnen

: Ingen tillgänglig data

: Anmärkning: Ingen tillgänglig data

: Koloxider
Ammoniak
Kväveoxider (NOx)

Akut toxicitet
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11.1 Information om de toxikologiska effekterna

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

Termiskt sönderfall

Farliga
sönderdelningsprodukter

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Material som skall undvikas

Förhållanden som ska
undvikas
10.5 Oförenliga material

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Farliga reaktioner

10.3 Risken för farliga reaktioner

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen tillgänglig data

10.1 Reaktivitet

Tryckdatum:14.06.2017

Ämnet eller blandningen klassificeras inte som oxiderande.

> 20,5 mm²/s ( 40 °C)

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

Ytspänning

9.2 Övrig data

Oxiderande

Ingen tillgänglig data

Föregående datum: 11.03.2015

Viskositet, kinematisk

Viskositet:

Termiskt sönderfall

Revisionsdatum: 23.06.2016

Föregående datum: 11.03.2015

Revisionsdatum: 23.06.2016

Tryckdatum:14.06.2017
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Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet

Anmärkning: Ingen tillgänglig data

Toxicitet vid upprepad dosering

Toxiska långtidseffekter

Produkten är Inte klassificerad som ett sensibiliserande ämne.

Petroleumdestillat, hydrerade lätta:

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allergiframkallande egenskaper

Ögon: Beräkningsmetod:
Orsakar allvarlig ögonirritation.

Hud: OECD:s riktlinjer för test 439:
Ingen hudirritation

Irritation och frätning

Petroleumdestillat, hydrerade lätta :
LD50/Oralt/Råtta: > 5 000 mg/kg
LC50/Inandning/4 h/Råtta: > 5,2 mg/l
LD50/Hud/Kanin: > 2 000 mg/kg

LD50/Hud/Kanin: > 2 000 mg/kg
Anmärkning: uppskattad

LD50/Oralt/Råtta: > 5 000 mg/kg
Anmärkning:uppskattad
LC50/Inandning/4 h/Råtta: > 20,0 mg/l
Anmärkning: uppskattad

Föregående datum: 11.03.2015

Tryckdatum:14.06.2017

Ingen klassificering för aspirationstoxicitet
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Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig. Effekten på vattenlevande organismer beror på extern
verkan (icke systemisk) och minskar signifikant (med en faktor 7-20) inom 30 minuter på grund av att
produkten binds till löst organiskt kol eller oorganiska sorbenter såsom ler och silt. Vid testning av akut
toxicitet har vatten som är representativt för miljön använts.

Akvatisk toxicitet

12.1 Toxicitet

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Aspirationstoxicitet

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organtoxikant, upprepad exponering.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organtoxikant, enkel exponering.

Visade inga terotogena effekter vid djurförsök.

Reproduktionstoxicitet

inte mutagen

Ingen känd effekt.

Mutagenitet

Ej klassificerat enligt IARC eller NTP.

Cancerogenitet

Petroleumdestillat, hydrerade lätta :

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet

Revisionsdatum: 23.06.2016

Föregående datum: 11.03.2015

Revisionsdatum: 23.06.2016

Tryckdatum:14.06.2017
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Löslighet i vatten : fullständigt blandbar

Rörlighet

På grund av polymerens stora molekylvikt är genomsläppligheten över biologiska membran obefintlig.
Bioackumulering osannolik.
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten: Inte tillämplig
12.4.Rörligheten i jord

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Biodegradering i saltvatten, skakflasksmetod/OECD TG 306/28 d: 13 %

Den polymeriska ingrediensen är inte lätt biologiskt nedbrytbar.

Biologisk nedbrytbarhet:
Modifierat Sturm-test/OECD Test Guideline 301B:

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen tillgänglig data

Toxicitet för andra organismer

LC50/96 h/Danio rerio (zebrafisk)/OECD:s riktlinjer för test 203: > 100 mg/l
Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.
EC50/10 d/Corophium volutator (amphipoda)/PARCOM: 857 mg/l
EC50/48 h/Acartia tonsa (hoppkräfta)/PARCOM: 7,4 mg/l
EC50/48 h/Daphnia magna (vattenloppa)/Immobilisering/OECD TG 202: > 100 mg/l
Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.
LC50/48 h/Daphnia magna (vattenloppa)/US EPA TSCA riktlinjerna för test: 1,96 mg/l
Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.
IC50/72 h/Skeletonema costatum (kiselalger)/ISO 10253: ca. 27 mg/l
IC50/72 h/Grönalg (Selenastrum capricornutum)/Tillväxthämning/OECD TG 201: > 100 mg/l
Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.

LC50/96 h/Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)/US EPA TSCA riktlinjerna för test: 70,7 mg/l
Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.

LC50/96 h/Pimephales promelas (amerkansk elritza)/US EPA TSCA riktlinjerna för test: 21 mg/l
Anmärkning: Upplysningen är grundad på data erhållna från liknande ämnen.

Föregående datum: 11.03.2015

Tryckdatum:14.06.2017

Hanteras som specialavfall och i överenstämmelse med lokala
och nationella bestämmelser.
Förpackningar skall hanteras som farligt avfall enligt lokala och
nationella regler.

Inte klassificerat som farligt gods enligt transportregler.

Inte klassificerat som farligt gods enligt transportregler.

Inte klassificerat som farligt gods enligt transportregler.
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15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Ingen tillgänglig data

14.8 Särskilda försiktighetsåtgärder

Flygtransport

Sjötransport

Landtransport

14.1 UN-nummer

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Förorenad förpackning

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Produkt

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

Ingen tillgänglig data
Tillägg till ekologisk information: Den ekotoxikologiska informationen som anges baseras på en produkt
med liknande struktur eller sammansättning.

12.6 Andra skadliga effekter

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Ingen information tillgänglig.

Ytspänning: Ingen tillgänglig data

Revisionsdatum: 23.06.2016

Föregående datum: 11.03.2015

Revisionsdatum: 23.06.2016

Tryckdatum:14.06.2017
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:

:

:

:

:

Utförlig text med hänvisning till H-översikterna finns under avsnitt 3.
H304
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H304
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H304
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H304
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H302
Skadligt vid förtäring.
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AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Samtliga komponenter i denna produkt finns med i European
Inventory of Existing Chemical Substances (EINECS) eller
behöver inte tas upp på denna inventarieförteckning.
Alla beståndsdelar i den här produkten inkluderas i Taiwans
förteckning enligt lagen om skydd mot giftiga kemiska ämnen.
Produktens New Zealand Inventory of Chemical Substances
(NZIoC) status är ej fastställd.

Samtliga komponenter i denna produkt finns med på TSCA
Chemical Inventory eller behöver inte tas upp på denna
inventarieförteckning.
Samtliga komponenter i denna produkt finns med på Domestic
Substances List (DSL) eller behöver inte finnas med på denna
lista.
Samtliga beståndsdelar av denna produkt är listade i Australian
Inventory of Chemical Substances
(AICS) eller behöver inte tas upp på denna
inventarieförteckning.
Samtliga komponenter tillhörande denna produkt finns med på
den kinesiska inventarieförteckningen
alternativt behöver inte finnas med där.
Samtliga komponenter tillhörande denna produkt finns med på
den koreanska (ECL)
inventarieförteckningen alternativt behöver inte finnas med där.
Samtliga komponenter tillhörande denna produkt finns med på
den filippinska (PICCS)
inventarieförteckningen alternativt behöver inte finnas med där.
Samtliga komponenter tillhörande denna produkt finns med på
den japanska (ENCS)
inventarieförteckningen alternativt behöver inte finnas med där.

: Inga.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Anmälningsstatus

Andra föreskrifter

Tryckdatum:14.06.2017

Orsakar allvarliga ögonskador.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skadligt vid förtäring.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skadligt vid förtäring.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Föregående datum: 11.03.2015
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Relevanta förändringar är utmärkta med vertikala streck.

Bestämmelser, databaser, litteratur, egna tester.
Tillägg, Borttag, Omarbetad

Läs säkerhetsdatabladet innan användning av produkten.
Ytterligare information
Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid
det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för
säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och
skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det
angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat
material eller process om inte angivet i texten.
Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet

H318
H412
H302
H318
H412
H302
H318
H412
Utbildningsråd

Revisionsdatum: 23.06.2016

Föregående datum: 11.03.2015

Revisionsdatum: 23.06.2016

Tryckdatum:14.06.2017
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