
Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

SÄKERHETSDATABLAD
NESSOL D60

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn NESSOL D60

Kemiskt namn Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

Produktnummer ID 10526

Intern identifiering 135159, 137411, 137420, 137511, 137520.

Synonymer; handelsnamn Tidigare produktnamn: NESSOL LIAV 230. Tidigare produktnummer: 752511, 752520.

REACH-registreringsnummer 01-2119457273-39-0000

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningar Ämnestillverkning Distrubition av ämnet Formulering och (om)paketering av ämnen och
blandningar Användningar i ytbeläggningar Användning i rengöringsmedel Användning i
borrnings- och produktionsverksamheter på olje- och gasfält Smörjmedel Vätskor för
metallbearbetning/valsoljor Användning som bindemedel och släppmedel Användning som
bränsle Funktionella vätskor Väg- och byggapplikationer Övrig konsumentanvändning
Användning i laboratorier Tillverkning och användning av sprängmedel Polymerproduktion
Polymerbearbetning Kemikalier för vattenrening Gruvkemikalier Avisande och isförhindrande
applikationer Drivgas

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör Neste Oyj
Keilaranta 21, Esbo, PB 95, FIN-00095 NESTE, FINLAND
Tel. +358 10 45811
SDS@neste.com (kemikaliesäkerhet)

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för
nödsituationer

+61 2 9186 1132, Chemwatch: International Emergency Response Phone Number

Nationellt telefonnummer för
nödsituationer

Finland: 0800 147 111, 09 471 977 Giftinformationscentralen
Sverige: När det är akut: 112, begär giftinformation. I mindre akuta fall: 010-456 6700,
Giftinformationscentralens direktnummer.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering (EC 1272/2008)
Fysikaliska faror Ej Klassificerad

Hälsofaror Asp. Tox. 1 - H304

Miljöfaror Ej Klassificerad

2.2. Märkningsuppgifter
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Faropiktogram

Signalord Fara

Faroangivelser H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Skyddsangivelser P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.
P331 Framkalla INTE kräkning.
P501 Innehållet/ behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

Kompletterande information
på etiketten

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Innehåller Kolväten, C10-C13, n-alkaner, iso-alkaner, cyklisk <2% aromater

2.3. Andra faror

Andra faror Brännbar vätska. Avdunstar långsamt. Ångor kan irritera luftstrupe/luftvägar. Risk för
förorening av mark och grundvatten.

Denna produkt innehåller inte ämnen med hormonstörande egenskaper i koncentrationer av
0,1 % eller mera.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Kolväten, C10-C13, n-alkaner, iso-alkaner, cyklisk <2%
aromater

100 %

CAS-nummer: — REACH-registreringsnummer: 01-
2119457273-39-XXXX

Klassificering
Asp. Tox. 1 - H304

Hela texten för alla R-fraser och faroangivelser är redovisad i punkt 16.

Produktnamn NESSOL D60

Kemiskt namn Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics

REACH-registreringsnummer 01-2119457273-39-0000

Ingrediensanmärkningar Maximalt antal totala aromater: 1 vol-%.
Identitet utanför EU (CAS-nummer och ämnesnamn): 64742-48-9, Naphtha (petroleum),
hydrotreated heavy Föregående EG-nummer: 265-150-3.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Sök läkarhjälp om
symptomen är allvarliga eller bestående.

Förtäring Framkalla inte kräkning. Sök omedelbart läkarhjälp.

Hudkontakt Ta omedelbart av nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och vatten. Sök läkarhjälp om
irritation kvarstår efter tvättning.
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Kontakt med ögonen Skölj omedelbart med mycket vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt
att skölja. Sök läkarhjälp om irritation kvarstår efter tvättning.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Generell information Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Om produkten kommer ned i lungorna
efter förtäring eller kräkning kan kemisk lunginflammation uppkomma.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Anmärkningar för läkaren Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel Vattensprej, skum, pulver eller koldioxid.

Olämpliga släckmedel Använd inte vatten i samlad stråle, då detta kan orsaka spridning av branden.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda faror Brännbar vätska. Behållare kan brisera eller explodera vid upphettning, beroende på häftig
tryckstegring.

Farliga förbränningsprodukter Koldioxid (CO2). Kolmonoxid (CO).

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Skyddsåtgärder vid
brandbekämpning

Kyl behållare som exponeras för värmen med vattensprej och avlägsna dem från
brandområdet om detta kan göras utan risk. Förhindra att släckvatten förorenar ytvattnet eller
grundvattensystemet.

Särskild skyddsutrustning för
brandbekämpningspersonal

Använd andningsapparat med lufttillförsel (SCBA) och lämpliga skyddskläder.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder Ha vinden i ryggen för att undvika inandning av gaser, ångor, och rök. Undvik inandning av
ångor och kontakt med hud och ögon. Bär lämplig skyddsutrustning under allt arbete.

För räddningspersonal Förhindra obehörig åtkomst.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder Undvik utsläpp till miljön. Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Undvik att spill
eller avrinningsvatten kommer ned i avlopp, avloppssystem eller vattendrag. Informera
berörda myndigheter om miljöförorening inträffar (avloppssystem, vattenvägar, jord eller luft).
Risk för förorening av mark och grundvatten.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Metoder för sanering Sanera omedelbart vätska och förorenad jord. Valla in spillet med sand, jord eller annat
lämpligt icke brännbart material. Stort spill ska samlas upp mekaniskt (ta bort genom
pumpning) för avyttring. Var uppmärksam på brand- och hälsoriskerna orsakade av
produkten.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisning till andra avsnitt För personligt skydd, se Avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering
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Skyddsåtgärder vid
användning

Detta material är en statisk ackumulator. Undvik värme, lågor och andra antändningskällor.
Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Sörj för god ventilation. Försök undvika att produkten
avdunstar under hantering och överföring. Undvik inandning av ångor och kontakt med hud
och ögon. Använd personlig skyddsutrustning och/eller lokal ventilation vid behov. Ät inte,
drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta händer och andra nedstänkta
områden på kroppen med tvål och vatten innan arbetsplatsen lämnas. Vid tank operationer
bör specialinstruktioner följas (risk för syrebrist och kolväten).

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Skyddsåtgärder vid lagring Lagring av brandfarliga vätskor. Förvaras i enlighet med lokala bestämmelser. Förpackningen
förvaras väl tillsluten och svalt på väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från livsmedel och
djurfoder. Lagra på en avgränsad invallad plats för förhindra utsläpp till avlopp och/eller
vattendrag. Lämpliga material för behållare: Rostfritt stål. Kolstål. Polytetrafluoretylen (PTFE,
Teflon). Polypropen Polyetylen. Olämpliga material för behållare: Butylgummi. Gummi
(naturligt, latex). EPDM (ethylene-propylene-diene monomer). Polystyren

7.3. Specifik slutanvändning

Specifik slutanvändning Okänd.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Ingredienskommentarer Lacknafta, grupp 1: 500 mg/m3 (8h), HTP 2020/FIN. De individuella gränsvärdena kan
användas för kolväten.

DNEL Härledning av DNEL-värdet är inte motiverat.

PNEC Inte tillgänglig.

8.2. Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska
kontrollåtgärder

Sörj för god ventilation. Använd personlig skyddsutrustning och/eller lokal ventilation vid
behov. Agera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.

Ögonskydd/ansiktsskydd Glasögon.

Handskydd Använd skyddshandskar. Det rekommenderas att handskar är gjorda av följande material:
Nitrilgummi. Neopren. Genombrottstiden för olika handskmaterial kan vara olika för olika
handsktillverkare. Skyddshandskar enligt standard EN 374. Byt skyddshandskar regelbundet.

Annat skydd för hud och kropp Skyddskläder vid behov. Använd antistatiska skyddskläder om det finns risk för antändning på
grund av statisk elektricitet.

Andningsskydd Andningsskydd måste användas om den luftburna föroreningshalten överskrider
rekommenderade hygieniska gränsvärden. Använd ett andningsskydd försett med följande
filterdosa: Gasfilter, typ A2. Gas- och kombinationsfilterdosor ska uppfylla kraven i Europeisk
Standard EN14387. Filter måste bytas tillräckligt ofta. Vid höga koncentrationer måste en
andningsapparat användas (fristående eller sugslangsapparat).

Begränsning av
miljöexponeringen

Lagra på en avgränsad invallad plats för förhindra utsläpp till avlopp och/eller vattendrag.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende Rörlig vätska.

Färg Klar.

Lukt Kolväten. Mild.
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Lukttröskel -

pH -

Smältpunkt (Melting/pour point) < -20°C (ASTM D 5950)

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

175...225°C (EN ISO 3405)

Flampunkt ≥ 61°C (EN ISO 2719)

Övre/undre
brännbarhetsgräns eller
explosionsgräns

Undre brännbarhets/explosionsgräns: ~0,6 % (beräknad) Övre brännbarhets/explosionsgräns:
~7 % (beräknad)

Ångtryck 0,05 kPa @ 20°C
~ 2 kPa @ 50°C

Ångdensitet > 3 (Luft = 1,0)

Relativ densitet ~ 0,8 @ 15/4°C (ISO 12185)

Löslighet Produkten har en låg vattenlöslighet. (~ 10 mg/l)

Fördelningskoefficient log Kow: > 3

Självantändningstemperatur >200°C Uppskattat värde.

Sönderfallstemperatur -

Viskositet Kinematisk viskositet < 3 mm2/s @ 40°C (ASTM D 7042) Dynamisk viskositet under 50 mPa
s vid temperaturer > -30 ◦C.

Explosiva egenskaper Bedöms inte vara explosiv.

Oxiderande egenskaper Uppfyller inte kriterierna för klassificering som oxiderande.

9.2. Annan information

Annan information Surface tension 23-28 mN/m @ 25 °C (Wilhelmy plate method)

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Det finns inga kända reaktivitetsdata associerade med produkten.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil vid normal omgivningstemperatur och avsedd användning.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner Inga potentiella farliga reaktioner är kända.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska
undvikas

Får inte utsättas för värme, gnistor och öppen låga. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

10.5. Oförenliga material

Material som ska undvikas Oxidationsmedel.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga
sönderdelningsprodukter

Inga kända.
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Toxikologiska effekter Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Frätande/irriterande på huden
Frätande/irriterande på huden Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

(OECD 404) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation
Allvarlig
ögonskada/ögonirritation

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
(OECD 405).

Hudsensibilisering
Hudsensibilisering Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

(OECD 406).

Mutagenitet i könsceller
Genotoxicitet - in vitro Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

(OECD 471, 473, 476, 479).

Genotoxicitet - in vivo Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
(OECD 474)

Cancerogenitet
Cancerogenitet Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet
Reproduktionstoxicitet -
fertilitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet -
utvecklingstoxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering
STOT - enstaka exponering Inte klassificerad som specifikt organtoxiskt efter enstaka exponering.

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering
STOT - upprepad exponering Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

(OECD 408, 413)

Fara vid aspiration
Fara vid aspiration Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Om produkten kommer ned i

lungorna efter förtäring eller kräkning kan kemisk lunginflammation uppkomma.

Generell information Denna produkt innehåller inte ämnen med hormonstörande egenskaper i koncentrationer av
0,1 % eller mera.

Toxikologisk information om beståndsdelar

Kolväten, C10-C13, n-alkaner, iso-alkaner, cyklisk <2% aromater

Akut toxicitet - oral

Anmärkningar (oralt LD₅₀) LD₅₀ > 15000 mg/kg bw, Oral, Råtta (OECD 401)

Akut toxicitet - dermalt

Anmärkningar (dermalt
LD₅₀)

LD₅₀ > 3160 mg/kg bw, Dermalt, Kanin (OECD 402)
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Akut toxicitet - inandning

Anmärkningar (inandning
LC₅₀)

LC₅₀ > 6100 mg/m³, Inandning, Råtta (4h) (OECD 403)

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Toxicitet Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Ekologisk information om beståndsdelar

Kolväten, C10-C13, n-alkaner, iso-alkaner, cyklisk <2% aromater

Akut toxicitet i vattenmiljön

Akut toxicitet - fisk LL₅₀, 96 timmar: > 1000 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring)
LL0, 96 timmar: 1000 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring)
(OECD 203)

Akut toxicitet -
vattenlevande
ryggradslösa djur

LL₅₀, 48 timmar: > 1000 mg/l, Daphnia magna
LL0, EL0, 48 timmar: 1000 mg/l, Daphnia magna
(OECD 202)
LL₅₀, 96 timmar: > 1000 mg/l, havsvatten
NOELR, 96 timmar: 32 mg/l, havsvatten
(EPA OPPTS 850.1020)

Akut toxicitet - vattenväxter EL50, 72 timmar: > 1000 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata
NOELR, 72 timmar: 1000 mg/l, Pseudokirchneriella subcapitata
(OECD 201)

Akut toxicitet -
mikroorganismer

EL50, 48 timmar: > 1000 mg/l, Tetrahymena pyriformis
(QSAR)

Kronisk toxicitet i vattenmiljön

Kronisk toxicitet - fisk tidigt
livsstadium

NOELR, 28 dagar: 0,101 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Regnbågsöring)
(QSAR)

Kronisk toxicitet -
vattenlevande
ryggradslösa djur

NOELR, 21 dagar: 0,176 mg/l, Daphnia magna
(QSAR)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Fototransformation Produkten innehåller flyktiga ämnen vilka kan spridas i atmosfären.
Kan brytas ned genom ljusets inverkan i atmosfären.

Stabilitet (hydrolys) Ingen signifikant reaktion i vatten.

Ekologisk information om beståndsdelar

Kolväten, C10-C13, n-alkaner, iso-alkaner, cyklisk <2% aromater

Biologisk nedbrytning Snabbt nedbrytbart
(OECD 301F)

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga Inga data tillgängliga.

Fördelningskoefficient log Kow: > 3

12.4. Rörligheten i jord
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Rörlighet Avdunstar långsamt. Produkt kan tränga igenom jorden tills den når ytan på grundvattnet.
Produkten innehåller ämnen som är bundna till partiklar och som stannar kvar i jorden.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-
bedömningen

Produkten innehåller inte något ämne som är klassificerat som PBT eller vPvB.

12.6. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter Okänd.

Endocrine-disrupting
properties

Denna produkt innehåller inte ämnen med hormonstörande egenskaper i koncentrationer av
0,1 % eller mera.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Generell information Avfall klassificeras som farligt avfall.

Avfallshanteringsmetoder Lämna bort avfall till godkänd avfallshanteringsanläggning i enlighet med kraven från den
lokala avfallsmyndigheten. När man hanterar avfall, så ska de skyddsåtgärder som gäller vid
hantering av produkten beaktas. Försiktighet ska iakttas vid hantering av tomma behållare
som inte har rengjorts ordentligt eller som inte sköljts ur. Rester av produkten som finns i
tömda behållare kan vara farliga. Avfallsförpackningar ska samlas ihop för återanvändning
eller återvinning.

AVSNITT 14: Transportinformation

Generell Produkten omfattas inte av internationella bestämmelser för transport av farligt gods (IMDG,
IATA, ADR/RID).

14.1. UN-nummer

UN Nr. (ADR/RID) -

14.2. Officiell transportbenämning

Officiell transportbenämning
(ADR/RID)

-

14.3. Faroklass för transport

ADR/RID klass -

14.4. Förpackningsgrupp

ADR/RID förpackningsgrupp -

14.5. Miljöfaror

Miljöfarligt ämne/vattenförorenande ämne
Nej.

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Inte tillämpligt.

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Bulktransport enligt bilaga II till
MARPOL  73/78 och IBC-
koden

Inte tillämpligt. MARPOL Annex I cargo.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
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15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Nationella föreskrifter UK Registration number: UK-01-0468758243-9-XXXX.
Only Representative UK: Penman Consulting Limited 40, Aspect House, Waylands Avenue,
Grove Business Park, Wantage, Oxon, OX12 9FF, United Kingdom; Telephone: 01367
718474, Email: pcltd40@penmanconsulting.com.
Location of manufacture: Neste Porvoo Refinery, Finland.

EU-förordning Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning  av kemikalier (REACH) (med
ändringar).
Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om
klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (med ändringar).

Begränsningar (Bilaga XVII
Förordning 1907/2006)

Noteringsnummer: 3 (lampoljor och tändvätskor)

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts.

AVSNITT 16: Annan information

Förkortningar och ackronymer
som används i
säkerhetsdatabladet

DNEL = Derived No-Effect Level
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
PROC = Process Category
PC = Product Category
ERC = Environmental Release Category

Hänvisningar till viktig litteratur
och datakällor

Bestämmelser, databaser, litteratur, egen forskning. Kemisk säkerhetsrapport Hydrocarbons,
C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics, 2021.

Revisionskommentarer Uppdaterad, avsnitt: 1.4, 2.3, 11, 12.6, 14.7.
OBSERVERA: Streck i marginalen indikerar betydande ändringar jämfört med den tidigare
utgåvan.

Revisionsdatum 2023-01-01

Ersätter datum 2022-06-13

SDS nummer 5622

Faroangivelser i fulltext H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
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Exponeringsscenario
Formulation

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Formulation

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC2 Formulering till blandning

Arbetstagare

Processkategorier PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering
eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillfällig
kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC3 Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med
tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC4 Kemisk produktion där möjligheter till exponering uppstår
PROC5 Blandning vid satsvisa processer
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 blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål
PROC9 Överföring av ämne eller blandning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd
fyllningslinje, inklusive vägning)
PROC14 Tablettering, komprimering, strängsprutning, pelletering, granulering
PROC15 Användning som laboratoriereagens

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Industriell -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Arbetstagare -  Hälsa 1)

Riskhanteringsåtgärder

Undvik stänk.
Undvik kontakt med kontaminerade verktyg och objekt.
Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt.
Agera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.
Det förutsätts att lämpliga standarder för arbetshygien följs.
.
Om det är sannolikt att huden exponeras återupprepat eller under än längre tid, skall lämpliga
handskar enligt EN374 bäras och hudskyddsprogram för arbetstagarna skall omsättas.

Ytterligare information Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Exponeringsscenario
Coatings - Consumer

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Coatings - Consumer

Produktkategorier [PC}: PC1 Lim, tätningsmedel
PC4 Antifrys- och avisningsmedel
PC9a Ytbeläggningar och färger, förtunningsmedel, färgborttagningsmedel
PC9b Fyllmedel, kitt, murbruk, modellera
PC9c Fingerfärger
PC15 Ytbehandlingsprodukter för icke-metaller
PC18 Tryckfärg och färgpulver
PC23 Produkter för behandling av läder
PC24 Smörjmedel, fetter och släppmedel
PC31 Polermedel och vaxblandningar
PC34 Textilfärger och textilimpregeneringsprodukter
PC0 Andra produkter:

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC8a Vitt spridd användning av icke-reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på
vara, inomhus)
ERC8d Vitt spridd användning av icke-reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på
vara, utomhus)

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Icke-industriell  -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering (Icke-industriell)

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Icke-industriell  -  Hälsa 1)

Ytterligare driftsvillkor angående icke-industriell exponering

Konsumentinformation Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt. Utöver dessa driftsvillkor finns inte några
specifika åtgärder för riskmanagement fastslagna.

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Exponeringsscenario
Metalworking Fluids - Industrial

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Metalworking Fluids - Industrial

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC4 Användning av icke-reaktiva processhjälpmedel vid industrianläggning (ingen
inneslutning i eller på vara)

Arbetstagare

Processkategorier PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering
eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillfällig
kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC3 Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med
tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC4 Kemisk produktion där möjligheter till exponering uppstår
PROC5 Blandning vid satsvisa processer
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 blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål
PROC9 Överföring av ämne eller blandning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd
fyllningslinje, inklusive vägning)
PROC10 Applicering med roller eller strykning
PROC13 Behandling av varor med doppning och gjutning
PROC17 Smörjning vid högenergibetingelser vid metallbearbetning

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Industriell -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Arbetstagare -  Hälsa 1)

Riskhanteringsåtgärder

Undvik stänk.
Undvik kontakt med kontaminerade verktyg och objekt.
Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt.
Agera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.
Det förutsätts att lämpliga standarder för arbetshygien följs.
.
Om det är sannolikt att huden exponeras återupprepat eller under än längre tid, skall lämpliga
handskar enligt EN374 bäras och hudskyddsprogram för arbetstagarna skall omsättas.

Ytterligare information Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)
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Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Metalworking Fluids - Industrial

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Exponeringsscenario
Polymer prosessing - Industrial

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Polymer prosessing - Industrial

Användningsområden [SU] SU10 Formulering [blandning] av beredningar och/eller ompackning

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC4 Användning av icke-reaktiva processhjälpmedel vid industrianläggning (ingen
inneslutning i eller på vara)

Arbetstagare

Processkategorier PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering
eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillfällig
kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC3 Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med
tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC4 Kemisk produktion där möjligheter till exponering uppstår
PROC5 Blandning vid satsvisa processer
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 blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål
PROC9 Överföring av ämne eller blandning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd
fyllningslinje, inklusive vägning)
PROC13 Behandling av varor med doppning och gjutning
PROC14 Tablettering, komprimering, strängsprutning, pelletering, granulering
PROC21 Lågenergimanipulering och hantering av ämnen som är bundna i material och/eller
varor

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Industriell -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Arbetstagare -  Hälsa 1)

Riskhanteringsåtgärder

Undvik stänk.
Undvik kontakt med kontaminerade verktyg och objekt.
Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt.
Agera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.
Det förutsätts att lämpliga standarder för arbetshygien följs.
.
Om det är sannolikt att huden exponeras återupprepat eller under än längre tid, skall lämpliga
handskar enligt EN374 bäras och hudskyddsprogram för arbetstagarna skall omsättas.
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Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Polymer prosessing - Industrial

Ytterligare information Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Exponeringsscenario
Drilling - Industrial

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Drilling - Industrial

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC4 Användning av icke-reaktiva processhjälpmedel vid industrianläggning (ingen
inneslutning i eller på vara)

Arbetstagare

Processkategorier PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering
eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillfällig
kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC3 Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med
tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC4 Kemisk produktion 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 blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Industriell -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Arbetstagare -  Hälsa 1)

Riskhanteringsåtgärder

Undvik stänk.
Undvik kontakt med kontaminerade verktyg och objekt.
Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt.
Agera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.
Det förutsätts att lämpliga standarder för arbetshygien följs.
.
Om det är sannolikt att huden exponeras återupprepat eller under än längre tid, skall lämpliga
handskar enligt EN374 bäras och hudskyddsprogram för arbetstagarna skall omsättas.

Ytterligare information Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Exponeringsscenario
Manufacturing - Industrial

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Manufacturing - Industrial

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC1 Tillverkning av ämnet
ERC4 Användning av icke-reaktiva processhjälpmedel vid industrianläggning (ingen
inneslutning i eller på vara)

Arbetstagare

Processkategorier PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering
eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillfällig
kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC3 Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med
tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC4 Kemisk produktion 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 blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål
PROC15 Användning som laboratoriereagens

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Industriell -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Arbetstagare -  Hälsa 1)

Riskhanteringsåtgärder

Undvik stänk.
Undvik kontakt med kontaminerade verktyg och objekt.
Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt.
Agera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.
Det förutsätts att lämpliga standarder för arbetshygien följs.
.
Om det är sannolikt att huden exponeras återupprepat eller under än längre tid, skall lämpliga
handskar enligt EN374 bäras och hudskyddsprogram för arbetstagarna skall omsättas.

Ytterligare information Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Exponeringsscenario
Polymer Production - Industrial

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Polymer Production - Industrial

Användningsområden [SU] SU8 Bulktillverkning, storskalig tillverkning av kemikalier (inklusive petroleumprodukter)
SU9 Tillverkning av finkemikalier
SU10 Formulering [blandning] av beredningar och/eller ompackning
SU11 Tillverkning av gummiprodukter
SU12 Tillverkning av plastprodukter, inklusive blandning och omvandling
SU13 Tillverkning av andra icke-metalliska mineralprodukter, t.ex. murbruk och cement

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC4 Användning av icke-reaktiva processhjälpmedel vid industrianläggning (ingen
inneslutning i eller på vara)
ERC7 Industriell användning av ämnen i slutna system

Arbetstagare

Processkategorier PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering
eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillfällig
kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC3 Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med
tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC4 Kemisk produktion där möjligheter till exponering uppstår
PROC5 Blandning vid satsvisa processer
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 blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål
PROC9 Överföring av ämne eller blandning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd
fyllningslinje, inklusive vägning)
PROC14 Tablettering, komprimering, strängsprutning, pelletering, granulering
PROC21 Lågenergimanipulering och hantering av ämnen som är bundna i material och/eller
varor

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Industriell -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Arbetstagare -  Hälsa 1)

Riskhanteringsåtgärder
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Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Polymer Production - Industrial

Undvik stänk.
Undvik kontakt med kontaminerade verktyg och objekt.
Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt.
Agera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.
Det förutsätts att lämpliga standarder för arbetshygien följs.
.
Om det är sannolikt att huden exponeras återupprepat eller under än längre tid, skall lämpliga
handskar enligt EN374 bäras och hudskyddsprogram för arbetstagarna skall omsättas.

Ytterligare information Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Exponeringsscenario
Use in laboratories - Industrial

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Use in laboratories - Industrial

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC2 Formulering till blandning
ERC4 Användning av icke-reaktiva processhjälpmedel vid industrianläggning (ingen
inneslutning i eller på vara)

Arbetstagare

Processkategorier PROC10 Applicering med roller eller strykning
PROC15 Användning som laboratoriereagens

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Industriell -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Arbetstagare -  Hälsa 1)

Riskhanteringsåtgärder

Undvik stänk.
Undvik kontakt med kontaminerade verktyg och objekt.
Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt.
Agera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.
Det förutsätts att lämpliga standarder för arbetshygien följs.
.
Om det är sannolikt att huden exponeras återupprepat eller under än längre tid, skall lämpliga
handskar enligt EN374 bäras och hudskyddsprogram för arbetstagarna skall omsättas.

Ytterligare information Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Exponeringsscenario
Use as binders and release agents - Industrial

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Use as binders and release agents - Industrial

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC4 Användning av icke-reaktiva processhjälpmedel vid industrianläggning (ingen
inneslutning i eller på vara)

Arbetstagare

Processkategorier PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering
eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillfällig
kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC3 Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med
tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC4 Kemisk produktion där möjligheter till exponering uppstår
PROC6 Kalandrering
PROC7 Industriell sprayning
PROC8b Överföring av ämne eller blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål
PROC10 Applicering med roller eller strykning
PROC13 Behandling av varor med doppning och gjutning
PROC14 Tablettering, komprimering, strängsprutning, pelletering, granulering

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Industriell -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Arbetstagare -  Hälsa 1)

Riskhanteringsåtgärder

Undvik stänk.
Undvik kontakt med kontaminerade verktyg och objekt.
Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt.
Agera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.
Det förutsätts att lämpliga standarder för arbetshygien följs.
.
Om det är sannolikt att huden exponeras återupprepat eller under än längre tid, skall lämpliga
handskar enligt EN374 bäras och hudskyddsprogram för arbetstagarna skall omsättas.

Ytterligare information Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Exponeringsscenario
Lubricants - Industrial

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Lubricants - Industrial

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC4 Användning av icke-reaktiva processhjälpmedel vid industrianläggning (ingen
inneslutning i eller på vara)
ERC7 Industriell användning av ämnen i slutna system

Arbetstagare

Processkategorier PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering
eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillfällig
kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC3 Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med
tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC4 Kemisk produktion 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 blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål
PROC9 Överföring av ämne eller blandning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd
fyllningslinje, inklusive vägning)
PROC10 Applicering med roller eller strykning
PROC13 Behandling av varor med doppning och gjutning
PROC17 Smörjning vid högenergibetingelser vid metallbearbetning
PROC18 Allmän infettning/smörjning vid förhållanden med hög rörelseenergi

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Industriell -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Arbetstagare -  Hälsa 1)

Riskhanteringsåtgärder

Undvik stänk.
Undvik kontakt med kontaminerade verktyg och objekt.
Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt.
Agera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.
Det förutsätts att lämpliga standarder för arbetshygien följs.
.
Om det är sannolikt att huden exponeras återupprepat eller under än längre tid, skall lämpliga
handskar enligt EN374 bäras och hudskyddsprogram för arbetstagarna skall omsättas.

Ytterligare information Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.
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3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Exponeringsscenario
Functional fluids - Industrial

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Functional fluids - Industrial

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC7 Industriell användning av ämnen i slutna system

Arbetstagare

Processkategorier PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering
eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillfällig
kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC3 Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med
tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC4 Kemisk produktion 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 blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål
PROC9 Överföring av ämne eller blandning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd
fyllningslinje, inklusive vägning)

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Industriell -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Arbetstagare -  Hälsa 1)

Riskhanteringsåtgärder

Undvik stänk.
Undvik kontakt med kontaminerade verktyg och objekt.
Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt.
Agera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.
Det förutsätts att lämpliga standarder för arbetshygien följs.
.
Om det är sannolikt att huden exponeras återupprepat eller under än längre tid, skall lämpliga
handskar enligt EN374 bäras och hudskyddsprogram för arbetstagarna skall omsättas.

Ytterligare information Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Exponeringsscenario
Coatings - Industrial

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Coatings - Industrial

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC4 Användning av icke-reaktiva processhjälpmedel vid industrianläggning (ingen
inneslutning i eller på vara)

Arbetstagare

Processkategorier PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering
eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillfällig
kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC3 Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med
tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC4 Kemisk produktion där möjligheter till exponering uppstår
PROC5 Blandning vid satsvisa processer
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 blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål
PROC9 Överföring av ämne eller blandning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd
fyllningslinje, inklusive vägning)
PROC10 Applicering med roller eller strykning
PROC13 Behandling av varor med doppning och gjutning
PROC14 Tablettering, komprimering, strängsprutning, pelletering, granulering
PROC15 Användning som laboratoriereagens

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Industriell -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Arbetstagare -  Hälsa 1)

Riskhanteringsåtgärder

Undvik stänk.
Undvik kontakt med kontaminerade verktyg och objekt.
Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt.
Agera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.
Det förutsätts att lämpliga standarder för arbetshygien följs.
.
Om det är sannolikt att huden exponeras återupprepat eller under än längre tid, skall lämpliga
handskar enligt EN374 bäras och hudskyddsprogram för arbetstagarna skall omsättas.

Ytterligare information Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

25/55



Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Coatings - Industrial

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Exponeringsscenario
Distribution - Industrial

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Distribution - Industrial

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC1 Tillverkning av ämnet
ERC2 Formulering till blandning
ERC3 Formulering till en fast matris
ERC4 Användning av icke-reaktiva processhjälpmedel vid industrianläggning (ingen
inneslutning i eller på vara)
ERC5 Användning i industrianläggning som leder till införlivande i/på vara
ERC6a Användning av intermediär
ERC6b Användning av reaktiva processhjälpmedel i en industrianläggning (ingen inneslutning
i eller på vara)
ERC6c Användning av en monomer vid polymeriseringsprocesser i en industrianläggning
(införlivande eller inte i/på vara)
ERC6d Användning av reaktiva processregulatorer vid polymeriseringsprocesser i en
industrianläggning (införlivande eller inte i/på vara)
ERC7 Industriell användning av ämnen i slutna system

Arbetstagare

Processkategorier PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering
eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillfällig
kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC3 Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med
tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC4 Kemisk produktion 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 blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål
PROC9 Överföring av ämne eller blandning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd
fyllningslinje, inklusive vägning)
PROC15 Användning som laboratoriereagens

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Industriell -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Arbetstagare -  Hälsa 1)

Riskhanteringsåtgärder
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Distribution - Industrial

Undvik stänk.
Undvik kontakt med kontaminerade verktyg och objekt.
Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt.
Agera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.
Det förutsätts att lämpliga standarder för arbetshygien följs.
.
Om det är sannolikt att huden exponeras återupprepat eller under än längre tid, skall lämpliga
handskar enligt EN374 bäras och hudskyddsprogram för arbetstagarna skall omsättas.

Ytterligare information Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Exponeringsscenario
Use as a fuel - Industrial

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Use as a fuel - Industrial

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC7 Industriell användning av ämnen i slutna system

Arbetstagare

Processkategorier PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering
eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillfällig
kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC3 Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med
tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
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 blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål
PROC16 Användning av bränslen

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Industriell -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Arbetstagare -  Hälsa 1)

Riskhanteringsåtgärder

Undvik stänk.
Undvik kontakt med kontaminerade verktyg och objekt.
Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt.
Agera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.
Det förutsätts att lämpliga standarder för arbetshygien följs.
.
Om det är sannolikt att huden exponeras återupprepat eller under än längre tid, skall lämpliga
handskar enligt EN374 bäras och hudskyddsprogram för arbetstagarna skall omsättas.

Ytterligare information Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Exponeringsscenario
Water treatment applications - Industrial

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Water treatment applications - Industrial

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC3 Formulering till en fast matris
ERC4 Användning av icke-reaktiva processhjälpmedel vid industrianläggning (ingen
inneslutning i eller på vara)

Arbetstagare

Processkategorier PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering
eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillfällig
kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC3 Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med
tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC4 Kemisk produktion 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 blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål
PROC13 Behandling av varor med doppning och gjutning

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Industriell -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Arbetstagare -  Hälsa 1)

Riskhanteringsåtgärder

Undvik stänk.
Undvik kontakt med kontaminerade verktyg och objekt.
Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt.
Agera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.
Det förutsätts att lämpliga standarder för arbetshygien följs.
.
Om det är sannolikt att huden exponeras återupprepat eller under än längre tid, skall lämpliga
handskar enligt EN374 bäras och hudskyddsprogram för arbetstagarna skall omsättas.

Ytterligare information Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Exponeringsscenario
Mining chemicals - Industrial

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Mining chemicals - Industrial

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC4 Användning av icke-reaktiva processhjälpmedel vid industrianläggning (ingen
inneslutning i eller på vara)

Arbetstagare

Processkategorier PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering
eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillfällig
kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC3 Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med
tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC4 Kemisk produktion där möjligheter till exponering uppstår
PROC5 Blandning vid satsvisa processer
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 blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål
PROC9 Överföring av ämne eller blandning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd
fyllningslinje, inklusive vägning)

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Industriell -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Arbetstagare -  Hälsa 1)

Riskhanteringsåtgärder

Undvik stänk.
Undvik kontakt med kontaminerade verktyg och objekt.
Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt.
Agera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.
Det förutsätts att lämpliga standarder för arbetshygien följs.
.
Om det är sannolikt att huden exponeras återupprepat eller under än längre tid, skall lämpliga
handskar enligt EN374 bäras och hudskyddsprogram för arbetstagarna skall omsättas.

Ytterligare information Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Exponeringsscenario
Uses as binders and release agents - Professional

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Uses as binders and release agents - Professional

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC8a Vitt spridd användning av icke-reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på
vara, inomhus)
ERC8d Vitt spridd användning av icke-reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på
vara, utomhus)

Arbetstagare

Processkategorier PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering
eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillfällig
kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC3 Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med
tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC4 Kemisk produktion där möjligheter till exponering uppstår
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 blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål
PROC10 Applicering med roller eller strykning
PROC11 Icke-industriell sprayning
PROC14 Tablettering, komprimering, strängsprutning, pelletering, granulering

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Industriell -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Arbetstagare -  Hälsa 1)

Riskhanteringsåtgärder

Undvik stänk.
Undvik kontakt med kontaminerade verktyg och objekt.
Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt.
Agera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.
Det förutsätts att lämpliga standarder för arbetshygien följs.
.
Om det är sannolikt att huden exponeras återupprepat eller under än längre tid, skall lämpliga
handskar enligt EN374 bäras och hudskyddsprogram för arbetstagarna skall omsättas.

Ytterligare information Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)
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Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Exponeringsscenario
De-icing and anti-icing applications - Professional

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik De-icing and anti-icing applications - Professional

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC8d Vitt spridd användning av icke-reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på
vara, utomhus)

Arbetstagare

Processkategorier PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering
eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillfällig
kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
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 blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål
PROC11 Icke-industriell sprayning

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Industriell -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Arbetstagare -  Hälsa 1)

Riskhanteringsåtgärder

Undvik stänk.
Undvik kontakt med kontaminerade verktyg och objekt.
Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt.
Agera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.
Det förutsätts att lämpliga standarder för arbetshygien följs.
.
Om det är sannolikt att huden exponeras återupprepat eller under än längre tid, skall lämpliga
handskar enligt EN374 bäras och hudskyddsprogram för arbetstagarna skall omsättas.

Ytterligare information Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Exponeringsscenario
Water treatment applications - Professional

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Water treatment applications - Professional

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC8f Vitt spridd användning som leder till införlivande i/på vara (utomhus)

Arbetstagare

Processkategorier PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering
eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC3 Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med
tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC4 Kemisk produktion 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 blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål
PROC13 Behandling av varor med doppning och gjutning

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Industriell -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Arbetstagare -  Hälsa 1)

Riskhanteringsåtgärder

Undvik stänk.
Undvik kontakt med kontaminerade verktyg och objekt.
Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt.
Agera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.
Det förutsätts att lämpliga standarder för arbetshygien följs.
.
Om det är sannolikt att huden exponeras återupprepat eller under än längre tid, skall lämpliga
handskar enligt EN374 bäras och hudskyddsprogram för arbetstagarna skall omsättas.

Ytterligare information Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Exponeringsscenario
Polymer processing - Professional

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Polymer processing - Professional

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC8a Vitt spridd användning av icke-reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på
vara, inomhus)
ERC8d Vitt spridd användning av icke-reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på
vara, utomhus)

Arbetstagare

Processkategorier PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering
eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillfällig
kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
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 blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål
PROC14 Tablettering, komprimering, strängsprutning, pelletering, granulering
PROC21 Lågenergimanipulering och hantering av ämnen som är bundna i material och/eller
varor

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Industriell -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Arbetstagare -  Hälsa 1)

Riskhanteringsåtgärder

Undvik stänk.
Undvik kontakt med kontaminerade verktyg och objekt.
Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt.
Agera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.
Det förutsätts att lämpliga standarder för arbetshygien följs.
.
Om det är sannolikt att huden exponeras återupprepat eller under än längre tid, skall lämpliga
handskar enligt EN374 bäras och hudskyddsprogram för arbetstagarna skall omsättas.

Ytterligare information Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Exponeringsscenario
Metalworking fluids - Professional

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Metalworking fluids - Professional

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC8a Vitt spridd användning av icke-reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på
vara, inomhus)
ERC8d Vitt spridd användning av icke-reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på
vara, utomhus)

Arbetstagare

Processkategorier PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering
eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillfällig
kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC3 Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med
tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC5 Blandning vid satsvisa processer
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 blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål
PROC9 Överföring av ämne eller blandning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd
fyllningslinje, inklusive vägning)
PROC10 Applicering med roller eller strykning
PROC11 Icke-industriell sprayning
PROC13 Behandling av varor med doppning och gjutning
PROC17 Smörjning vid högenergibetingelser vid metallbearbetning

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Industriell -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Arbetstagare -  Hälsa 1)

Riskhanteringsåtgärder

Undvik stänk.
Undvik kontakt med kontaminerade verktyg och objekt.
Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt.
Agera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.
Det förutsätts att lämpliga standarder för arbetshygien följs.
.
Om det är sannolikt att huden exponeras återupprepat eller under än längre tid, skall lämpliga
handskar enligt EN374 bäras och hudskyddsprogram för arbetstagarna skall omsättas.

Ytterligare information Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.
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Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Metalworking fluids - Professional

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Exponeringsscenario
Use in laboratories - Professional

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Use in laboratories - Professional

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC8a Vitt spridd användning av icke-reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på
vara, inomhus)

Arbetstagare

Processkategorier PROC10 Applicering med roller eller strykning
PROC15 Användning som laboratoriereagens

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Industriell -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Arbetstagare -  Hälsa 1)

Riskhanteringsåtgärder

Undvik stänk.
Undvik kontakt med kontaminerade verktyg och objekt.
Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt.
Agera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.
Det förutsätts att lämpliga standarder för arbetshygien följs.
.
Om det är sannolikt att huden exponeras återupprepat eller under än längre tid, skall lämpliga
handskar enligt EN374 bäras och hudskyddsprogram för arbetstagarna skall omsättas.

Ytterligare information Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Exponeringsscenario
Functional fluids - Professional

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Functional fluids - Professional

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC9a Vitt spridd användning av funktionell vätska (inomhus)
ERC9b Vitt spridd användning av funktionell vätska (utomhus)

Arbetstagare

Processkategorier PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering
eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillfällig
kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC3 Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med
tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
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 blandning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd
fyllningslinje, inklusive vägning)
PROC20 Användning av funktionella vätskor i små enheter

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Industriell -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Arbetstagare -  Hälsa 1)

Riskhanteringsåtgärder

Undvik stänk.
Undvik kontakt med kontaminerade verktyg och objekt.
Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt.
Agera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.
Det förutsätts att lämpliga standarder för arbetshygien följs.
.
Om det är sannolikt att huden exponeras återupprepat eller under än längre tid, skall lämpliga
handskar enligt EN374 bäras och hudskyddsprogram för arbetstagarna skall omsättas.

Ytterligare information Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Exponeringsscenario
Coatings - Professional

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Coatings - Professional

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC8a Vitt spridd användning av icke-reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på
vara, inomhus)
ERC8d Vitt spridd användning av icke-reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på
vara, utomhus)

Arbetstagare

Processkategorier PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering
eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillfällig
kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC3 Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med
tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC4 Kemisk produktion där möjligheter till exponering uppstår
PROC5 Blandning vid satsvisa processer
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 blandning (fyllning och tömning) 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 och gjutning
PROC15 Användning som laboratoriereagens
PROC19 Manuella verksamheter innefattar handkontakt

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Industriell -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Arbetstagare -  Hälsa 1)

Riskhanteringsåtgärder

Undvik stänk.
Undvik kontakt med kontaminerade verktyg och objekt.
Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt.
Agera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.
Det förutsätts att lämpliga standarder för arbetshygien följs.
.
Om det är sannolikt att huden exponeras återupprepat eller under än längre tid, skall lämpliga
handskar enligt EN374 bäras och hudskyddsprogram för arbetstagarna skall omsättas.

Ytterligare information Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.
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Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Coatings - Professional

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Exponeringsscenario
Use in oil & gas field drilling & production operations - Professional

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Use in oil & gas field drilling & production operations - Professional

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC8d Vitt spridd användning av icke-reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på
vara, utomhus)

Arbetstagare

Processkategorier PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering
eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillfällig
kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC3 Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med
tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC4 Kemisk produktion 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 blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Industriell -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Arbetstagare -  Hälsa 1)

Riskhanteringsåtgärder

Undvik stänk.
Undvik kontakt med kontaminerade verktyg och objekt.
Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt.
Agera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.
Det förutsätts att lämpliga standarder för arbetshygien följs.
.
Om det är sannolikt att huden exponeras återupprepat eller under än längre tid, skall lämpliga
handskar enligt EN374 bäras och hudskyddsprogram för arbetstagarna skall omsättas.

Ytterligare information Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Exponeringsscenario
Road and construction applications - Professional

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Road and construction applications - Professional

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC8d Vitt spridd användning av icke-reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på
vara, utomhus)
ERC8f Vitt spridd användning som leder till införlivande i/på vara (utomhus)

Arbetstagare

Processkategorier 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 blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål
PROC9 Överföring av ämne eller blandning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd
fyllningslinje, inklusive vägning)
PROC10 Applicering med roller eller strykning
PROC11 Icke-industriell sprayning
PROC13 Behandling av varor med doppning och gjutning

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Industriell -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Arbetstagare -  Hälsa 1)

Riskhanteringsåtgärder

Undvik stänk.
Undvik kontakt med kontaminerade verktyg och objekt.
Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt.
Agera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.
Det förutsätts att lämpliga standarder för arbetshygien följs.
.
Om det är sannolikt att huden exponeras återupprepat eller under än längre tid, skall lämpliga
handskar enligt EN374 bäras och hudskyddsprogram för arbetstagarna skall omsättas.

Ytterligare information Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Exponeringsscenario
Explosive manufacture and use - Professional

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Explosive manufacture and use - Professional

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC8e Vitt spridd användning av reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på vara,
utomhus)

Arbetstagare

Processkategorier PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering
eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillfällig
kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC3 Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med
tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC5 Blandning vid satsvisa processer
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 blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Industriell -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Arbetstagare -  Hälsa 1)

Riskhanteringsåtgärder

Undvik stänk.
Undvik kontakt med kontaminerade verktyg och objekt.
Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt.
Agera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.
Det förutsätts att lämpliga standarder för arbetshygien följs.
.
Om det är sannolikt att huden exponeras återupprepat eller under än längre tid, skall lämpliga
handskar enligt EN374 bäras och hudskyddsprogram för arbetstagarna skall omsättas.

Ytterligare information Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Exponeringsscenario
Cleaning - Professional

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Cleaning - Professional

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC8a Vitt spridd användning av icke-reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på
vara, inomhus)
ERC8d Vitt spridd användning av icke-reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på
vara, utomhus)

Arbetstagare

Processkategorier PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering
eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillfällig
kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC3 Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med
tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC4 Kemisk produktion 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 blandning (fyllning och tömning) 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 och gjutning

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Industriell -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Arbetstagare -  Hälsa 1)

Riskhanteringsåtgärder

Undvik stänk.
Undvik kontakt med kontaminerade verktyg och objekt.
Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt.
Agera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.
Det förutsätts att lämpliga standarder för arbetshygien följs.
.
Om det är sannolikt att huden exponeras återupprepat eller under än längre tid, skall lämpliga
handskar enligt EN374 bäras och hudskyddsprogram för arbetstagarna skall omsättas.

Ytterligare information Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Exponeringsscenario
Use as a fuel - Professional

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Use as a fuel - Professional

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC9a Vitt spridd användning av funktionell vätska (inomhus)
ERC9b Vitt spridd användning av funktionell vätska (utomhus)

Arbetstagare

Processkategorier PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering
eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillfällig
kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC3 Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med
tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
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 blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål
PROC16 Användning av bränslen

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Industriell -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Arbetstagare -  Hälsa 1)

Riskhanteringsåtgärder

Undvik stänk.
Undvik kontakt med kontaminerade verktyg och objekt.
Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt.
Agera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.
Det förutsätts att lämpliga standarder för arbetshygien följs.
.
Om det är sannolikt att huden exponeras återupprepat eller under än längre tid, skall lämpliga
handskar enligt EN374 bäras och hudskyddsprogram för arbetstagarna skall omsättas.

Ytterligare information Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Exponeringsscenario
Lubricants - Professional

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Lubricants - Professional

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC8a Vitt spridd användning av icke-reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på
vara, inomhus)
ERC8d Vitt spridd användning av icke-reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på
vara, utomhus)
ERC9a Vitt spridd användning av funktionell vätska (inomhus)
ERC9b Vitt spridd användning av funktionell vätska (utomhus)

Arbetstagare

Processkategorier PROC1 Kemisk produktion eller raffinering i sluten process utan sannolikhet för exponering
eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC2 Kemisk produktion eller raffinering i sluten kontinuerlig process med tillfällig
kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC3 Tillverkning eller formulering i den kemiska industrin i slutna satsvisa processer med
tillfällig kontrollerad exponering eller processer med motsvarande inneslutningsförhållanden
PROC4 Kemisk produktion 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 blandning (fyllning och tömning) på platser som är särskilt
avsedda för detta ändamål
PROC9 Överföring av ämne eller blandning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd
fyllningslinje, inklusive vägning)
PROC10 Applicering med roller eller strykning
PROC11 Icke-industriell sprayning
PROC13 Behandling av varor med doppning och gjutning
PROC17 Smörjning vid högenergibetingelser vid metallbearbetning
PROC18 Allmän infettning/smörjning vid förhållanden med hög rörelseenergi
PROC20 Användning av funktionella vätskor i små enheter

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Industriell -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Arbetstagare -  Hälsa 1)

Riskhanteringsåtgärder

48/55



Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Lubricants - Professional

Undvik stänk.
Undvik kontakt med kontaminerade verktyg och objekt.
Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt.
Agera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetspraxis.
Det förutsätts att lämpliga standarder för arbetshygien följs.
.
Om det är sannolikt att huden exponeras återupprepat eller under än längre tid, skall lämpliga
handskar enligt EN374 bäras och hudskyddsprogram för arbetstagarna skall omsättas.

Ytterligare information Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Exponeringsscenario
Other consumer uses - Consumer

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Other consumer uses - Consumer

Produktkategorier [PC}: PC28 Parfymer, doftmedel
PC39 Kosmetika, kroppsvårdsprodukter

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC8a Vitt spridd användning av icke-reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på
vara, inomhus)
ERC8d Vitt spridd användning av icke-reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på
vara, utomhus)

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Icke-industriell  -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering (Icke-industriell)

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Icke-industriell  -  Hälsa 1)

Ytterligare driftsvillkor angående icke-industriell exponering

Konsumentinformation Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt. Utöver dessa driftsvillkor finns inte några
specifika åtgärder för riskmanagement fastslagna.

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Exponeringsscenario
Fuels - Consumer

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Fuels - Consumer

Produktkategorier [PC}: PC13 Bränsle, drivmedel

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC9a Vitt spridd användning av funktionell vätska (inomhus)
ERC9b Vitt spridd användning av funktionell vätska (utomhus)

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Icke-industriell  -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering (Icke-industriell)

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Icke-industriell  -  Hälsa 1)

Ytterligare driftsvillkor angående icke-industriell exponering

Konsumentinformation RCH006a Förvara lampor fyllda med denna vätska utom räckhåll för barn. RCH006b
Förtäring av lampolja, även mycket små mängder, eller genom att suga på veken, kan leda till
livshotande lungskador. RCH006c Förtäring av tändvätska, även mycket små mängder, kan
leda till livshotande lungskador.

Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt. Utöver dessa driftsvillkor finns inte några
specifika åtgärder för riskmanagement fastslagna.

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Exponeringsscenario
Propellants - Consumer

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Propellants - Consumer

Produktkategorier [PC}: PC1 Lim, tätningsmedel
PC3 Luftvårdsprodukter
PC4 Antifrys- och avisningsmedel
PC9a Ytbeläggningar och färger, förtunningsmedel, färgborttagningsmedel
PC9b Fyllmedel, kitt, murbruk, modellera
PC9c Fingerfärger
PC24 Smörjmedel, fetter och släppmedel
PC31 Polermedel och vaxblandningar
PC35 Tvätt- och rengöringsprodukter
PC0 Andra produkter:
PC5 Konstnärstillbehör och tillberedningar för hobbyverksamhet
PC10 Bygg- och konstruktionstillberedningar, inte nämnd någon annanstans

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC8a Vitt spridd användning av icke-reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på
vara, inomhus)
ERC8d Vitt spridd användning av icke-reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på
vara, utomhus)

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Icke-industriell  -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering (Icke-industriell)

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Icke-industriell  -  Hälsa 1)

Ytterligare driftsvillkor angående icke-industriell exponering

Konsumentinformation Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt. Utöver dessa driftsvillkor finns inte några
specifika åtgärder för riskmanagement fastslagna.

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Exponeringsscenario
Lubricants - Consumer

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Lubricants - Consumer

Produktkategorier [PC}: PC1 Lim, tätningsmedel
PC24 Smörjmedel, fetter och släppmedel
PC31 Polermedel och vaxblandningar
PC0 Andra produkter:
PC6 Bilvårdsprodukter

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC8a Vitt spridd användning av icke-reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på
vara, inomhus)
ERC8d Vitt spridd användning av icke-reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på
vara, utomhus)
ERC9a Vitt spridd användning av funktionell vätska (inomhus)
ERC9b Vitt spridd användning av funktionell vätska (utomhus)

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Icke-industriell  -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering (Icke-industriell)

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Icke-industriell  -  Hälsa 1)

Ytterligare driftsvillkor angående icke-industriell exponering

Konsumentinformation Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt. Utöver dessa driftsvillkor finns inte några
specifika åtgärder för riskmanagement fastslagna.

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Exponeringsscenario
Cleaning - Consumer

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Cleaning - Consumer

Produktkategorier [PC}: PC3 Luftvårdsprodukter
PC4 Antifrys- och avisningsmedel
PC8 Biocidprodukter
PC9a Ytbeläggningar och färger, förtunningsmedel, färgborttagningsmedel
PC9b Fyllmedel, kitt, murbruk, modellera
PC9c Fingerfärger
PC24 Smörjmedel, fetter och släppmedel
PC35 Tvätt- och rengöringsprodukter
PC38 Produkter för svetsning och lödning, flussmedelsprodukter

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC8a Vitt spridd användning av icke-reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på
vara, inomhus)
ERC8d Vitt spridd användning av icke-reaktivt processhjälpmedel (inget införlivande i eller på
vara, utomhus)

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Icke-industriell  -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering (Icke-industriell)

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Icke-industriell  -  Hälsa 1)

Ytterligare driftsvillkor angående icke-industriell exponering

Konsumentinformation Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt. Utöver dessa driftsvillkor finns inte några
specifika åtgärder för riskmanagement fastslagna.

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.
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Revisionsdatum: 2023-01-01 Ersätter datum: 2022-06-13

Exponeringsscenario
Functional fluids - Consumer

Exponeringsscenariots identitet

Produktnamn Solvent, Heavy dearomatized - Category 8

Versionsnummer N - 2021

1. Titel av exponeringsscenariot

Huvudrubrik Functional fluids - Consumer

Produktkategorier [PC}: PC16 Värmeöverföringsoljor
PC17 Hydraulvätskor

Miljö

Miljöutsläppskategorier [ERC] ERC9a Vitt spridd användning av funktionell vätska (inomhus)
ERC9b Vitt spridd användning av funktionell vätska (utomhus)

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Icke-industriell  -  Miljö 1)

Kontroll av miljöexponering (Icke-industriell)

Ingen exponeringsbedömning presenteras för miljön. Produktens beståndsdelar är inte
klassificerade som miljöfarliga.

2. Användningsförhållanden som påverkar exponering (Icke-industriell  -  Hälsa 1)

Ytterligare driftsvillkor angående icke-industriell exponering

Konsumentinformation Skall inte intas. vid sväljning sök omedelbart läkarhjälp.

Undvik kontakt med ögon och långvarig hudkontakt. Utöver dessa driftsvillkor finns inte några
specifika åtgärder för riskmanagement fastslagna.

3. Fastställande av exponering (Hälsa 1)

Kvalitativ ansats har används för att konkludera säker användning.

55/55


