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Zinkfosfat

Sikkerhedsdatablad
i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med ændringsforordning (EU) 2015/830
Udstedelsesdato: 20/5/2015 Revisionsdato: 19/10/2017 Version: 1.2

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af virksomheden/virksomheden
1.1.

Produktidentifikator

Produktform

: Stof

Stoffets navn

: Zinkfosfat

Kemisk navn

: trizinkbis(orthofosfat)

EF-indeks-nr.

: 030-011-00-6

EF-nr.

: 231-944-3

CAS-nr.

: 7779-90-0

REACH registreringsnr

: 01-2119485044-40-XXXX

Synonymer

: CI 77964 / CI pigment hvid 32 / Delaphos 2 (D2) / Delaphos 2M (D2M) / Delaphos 4 (D4) /
pigment hvid 32 / zink syrefosfat / zink orthophosphat / zink(II) fosfat

1.2.

Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Relevante

1.2.1.

identificerede anvendelser

Hovedbrugskategori

: Industriel brug

Anvendelse af stoffet/blandingen

:

Anvendelse til fremstilling af korrosionshæmmende belægninger

Anvendelse af stoffet/blandingen

:

Korrosionsinhibitorer

1.2.2. Anvendelser frarådesIngen
yderligere information tilgængelig
1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

JPE Holdings Ltd
WV11 2AR
T +44 (0) 1922 475055 - F +44 (0) 1922 477354
stevenbirch@delaphos.co.uk

1.4.

Nødtelefonnummer

Nødnummer

: +44 (0) 1922 475055

AFSNIT 2: Fareidentifikation
2.1.

Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Farlig for vandmiljøet
— Akut fare, kategori 1 Farlig for
vandmiljøet
— Kronisk fare, kategori 1

H400
H410

Fuldstændig tekst af fareklasser og H-sætninger: se afsnit 16

Uønskede fysisk-kemiske, menneskers sundhed og miljømæssige virkningerMeget
giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

2.2.

Etiketelementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Ekstra mærkning at vise Ekstra klassifikation(er) at vise

Farepiktogrammer (CLP):

GHS09

Signalord (CLP)

: Advarsel

Faresætninger (CLP)

:

Sikkerhedssætninger (CLP)

: P273 - Undgå udledning til miljøet. P391 -

H410 - Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

Spild opsamles.

P501 - Bortskaf indholdet og beholderen til et indsamlingssted for farligt eller specielt affald i
overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale regler.

2.3.

Andre farer

Ingen yderligere information tilgængelig
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PUNKT 3: Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer
3.1.

Stoffer

Navn

Produktidentifikator

%

Zinkfosfat

(CAS-nr.) 7779-90-0

100

(EF-nr.) 231-944-3

(EF-indeks-nr.) 030-011-00-6

(REACH-nr) 01-2119485044-40-XXXX
Fuldstændig tekst af H-sætninger: se afsnit 16

3.2.

Blandinger

Ikke anvendelig

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1.

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælp generelt

: Hvis du føler dig utilpas, søg lægehjælp.

Førstehjælpsforanstaltninger efter indånding

: Flyt personen til frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen er

Førstehjælpsforanstaltninger efter hudkontakt

: behagelig. Vask huden med rigeligt vand.

Førstehjælpsforanstaltninger efter øjenkontakt

:

Skyl øjnene med vand som en sikkerhedsforanstaltning.

Førstehjælpsforanstaltninger efter indtagelse

:

Fremkald ikke opkastning. Ring til et giftcenter eller en læge, hvis du føler dig utilpas.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Symptomer/effekter

: Forventes ikke at udgøre en væsentlig fare under forventede forhold ved normal brug. Ingen

Symptomer/virkninger efter indånding

: ved normal brug. Kan forårsage let irritation.

Symptomer/virkninger efter hudkontakt

: Ingen ved normal brug. Kan forårsage let irritation. Ingen ved

Symptomer/virkninger efter øjenkontakt

: normal brug. Kan forårsage let irritation. Ingen under

Symptomer/virkninger efter indtagelse

: normale forhold. Kan forårsage let irritation.

4.3. Angivelse af omgående lægehjælp og særlig behandling nødvendigBehandle
symptomatisk.

AFSNIT 5: Brandbekæmpelse
5.1.

Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

: Brug slukningsmidler, der passer til omgivende brand.

Uegnede slukningsmidler

: Brug ikke vandstråle. Kuldioxid (CO2).

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Brandfare

: Ikke brandfarlig.

Eksplosionsfare

: Produktet er ikke eksplosivt. Der

Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand

: kan frigives giftige dampe.

5.3.

Råd til brandmænd

Sikkerhedsforanstaltninger brand

:

Udvis forsigtighed, når du bekæmper enhver kemisk brand. Stop lækagen, hvis det er sikkert

Brandslukningsinstruktioner

:

at gøre det. Lad ikke afløb fra brandslukning komme ud i afløb eller vandløb.

Beskyttelse under brandbekæmpelse

: Forsøg ikke at handle uden passende beskyttelsesudstyr. Selvforsynet åndedrætsværn.

Andre oplysninger

: Ved udsættelse for høje temperaturer kan det nedbrydes og frigive giftige gasser.

Komplet beskyttelsestøj.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1.

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, værnemidler og nødprocedurer

Generelle foranstaltninger

: Undgå støvdannelse.

6.1.1. For ikke-udrykningspersonale
Beskyttelsesudstyr

: Forsøg ikke at handle uden passende beskyttelsesudstyr. Udluft

Nødprocedurer

: spildområdet.

Forholdsregler i tilfælde af støvudslip

: Hvis der kan opstå for meget støv, skal du bruge godkendt åndedrætsværn.

6.1.2. Til beredskabspersonale
Beskyttelsesudstyr

: Forsøg ikke at handle uden passende beskyttelsesudstyr. For yderligere information henvises til

Nødprocedurer

: Undgå støvdannelse.

afsnit 8: "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler".

6.2. Miljømæssige forholdsregler
Undgå udledning til miljøet.
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6.3.

Metoder og materiale til indeslutning og oprensning

Til indeslutning

: Saml spild.

Metoder til oprydning

: Gendan produktet mekanisk.

Anden information

: Bortskaf materialer eller faste rester på et autoriseret sted.

6.4. Henvisning til andre afsnitSe også
afsnit 8 og 13.

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring
7.1.

Forholdsregler for sikker håndtering

Yderligere farer ved forarbejdning.

: Forventes ikke at udgøre en væsentlig fare under forventede forhold ved normal brug.

Forholdsregler for sikker håndtering

: Sørg for god ventilation af arbejdsstationen. Bær personlige værnemidler.

Hygiejniske foranstaltninger

: Spis, drik eller ryg ikke, når du bruger dette produkt. Vask altid hænder efter håndtering af

7.2.

produktet.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger

: Sørg for tilstrækkelig ventilation, især i lukkede områder.

Opbevaringsforhold

: Opbevares på et godt ventileret sted. Slap af. Opbevar beholderen under 50°C på et godt ventileret sted.

Inkompatible produkter

: Stærke syrer. Stærke baser. 0

Stuetemperatur

: - 50 °C

Hold beholderen lukket, når den ikke er i brug.

7.3. Specifik slutanvendelse
Ingen særlige krav.

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1.

Kontrolparametre

Zinkfosfat (7779-90-0)
DNEL/DMEL (arbejdere)
Langsigtede - systemiske virkninger, dermal

83 mg/kg kropsvægt/dag

Langsigtede - systemiske virkninger, indånding

5 mg/m³

DNEL/DMEL (generel befolkning)
Langsigtede - systemiske virkninger, oral

0,83 mg/kg kropsvægt/dag

Langsigtede - systemiske virkninger, indånding

2,5 mg/m³

Langsigtede - systemiske virkninger, dermal

83 mg/kg kropsvægt/dag

PNEC (vand)
PNEC aqua (ferskvand)

0,0206 mg/l

PNEC aqua (havvand)

0,0061 mg/l

PNEC (sediment)
PNEC sediment (ferskvand)

117,8 mg/kg dwt

PNEC sediment (havvand)

56,5 mg/kg dwt

PNEC (jord)
PNEC jord

35,6 mg/kg vægt

PNEC (STP)
PNEC rensningsanlæg

8.2.

0,052 mg/l

Eksponeringskontrol

Passende tekniske kontroller:Sørg for
god ventilation af arbejdsstationen.
Personlige værnemidler:
Undgå al unødvendig eksponering. Handsker. Støvtæt tøj.
Materialer til beskyttelsesbeklædning:Bær egnet
beskyttelsestøjHåndbeskyttelse:

Bær kemisk resistente beskyttelseshandsker.

Type
Genanvendelige handsker

8.12.2017
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Øjenbeskyttelse:
Sikkerhedsbriller

Hud- og kropsbeskyttelse:Bær
egnet beskyttelsestøj
Åndedrætsværn:
I tilfælde af utilstrækkelig ventilation, brug egnet åndedrætsværn
Enhed

Filtertype

Tilstand

Standard

Engangshalvmaske, Genanvendelig
halvmaske

Type P1, Type P2, Type P3

Støvbeskyttelse

EN 143

Miljøeksponeringskontrol:Undgå
udledning til miljøet.

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber
9.1.

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand

: Solid

Udseende

: Pulver.

Farve

: Råhvid.

Lugt

: lugtfri.

Lugttærskel

:

Ingen tilgængelig data

pH

:

Ingen tilgængelig data

pH-opløsning

:

6 - 8 10 % vægt/vægt

Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1)

:

Ingen tilgængelig data

Smeltepunkt

: 912 °C

Frysepunkt

: Ikke anvendelig

Kogepunkt

:

Flammepunkt

: Ikke anvendelig

Selvantændelsestemperatur

: Ikke anvendelig

Nedbrydningstemperatur

:

Antændelighed (fast stof, gas)

: Ikke-brændbar.

Damptryk

: < 1 hPa

Relativ dampdensitet ved 20 °C

:

Relativ massefylde

: Ikke anvendelig

Massefylde

: 3,3 - 3,7 g/cm³

Opløselighed

:

Uopløselig.

Log Pow

:

Ingen tilgængelig data

Viskositet, kinematisk

: Ikke anvendelig

Viskositet, dynamisk

:

Ingen tilgængelig data

Eksplosive egenskaber

:

Produktet er ikke eksplosivt.

Oxiderende egenskaber

: Ikke-oxiderende materiale i henhold til EF-kriterier.

Eksplosive grænser

: Ikke anvendelig

Ingen tilgængelig data

Ingen tilgængelig data

Ingen tilgængelig data

Vand: < 0,01 %

9.2. Andre oplysninger
Ingen yderligere information tilgængelig

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1.

Reaktivitet

Produktet er ikke-reaktivt under normale brugs-, opbevarings- og transportforhold.

10.2. Kemisk stabilitetStabil
under normale forhold.
8.12.2017
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10.3.

Mulighed for farlige reaktioner

Ingen farlige reaktioner kendt under normale brugsforhold.
10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se afsnit 7).
10.5. Inkompatible materialerIngen
yderligere information tilgængelig

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Under normale opbevarings- og brugsforhold bør der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1.

Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut forgiftning

: Ikke klassificeret

Zinkfosfat (7779-90-0)
> 5000 mg/kg

LD50 oral rotte

Hudætsning/-irritation Alvorlig

:

Ikke klassificeret

øjenskade/øjenirritation Luftvejs-

:

Ikke klassificeret

eller hudsensibilisering

:

Ikke klassificeret

Kimcellemutagenicitet

:

Ikke klassificeret

Kræftfremkaldende egenskaber

:

Ikke klassificeret

Reproduktionstoksicitet

:

Ikke klassificeret

STOT-enkelteksponering

:

Ikke klassificeret

STOT-gentagen eksponering

:

Ikke klassificeret

Aspirationsfare

:

Ikke klassificeret

:

Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

PUNKT 12: Økologisk information
12.1.

Toksicitet

Økologi - generelt

Zinkfosfat (7779-90-0)
LC50 fisk 1

0,14 mg/l

EC50 Daphnia 1

0,04 mg/l

EC50 72h alger (1)

0,136 mg/l

12.2.

Persistens og nedbrydelighed

Zinkfosfat (7779-90-0)
Persistens og nedbrydelighed

12.3.

Ingen tilgængelig data.

Bioakkumuleringspotentiale

Zinkfosfat (7779-90-0)
Bioakkumuleringspotentiale

12.4.

Ikke etableret.

Mobilitet i jord

Zinkfosfat (7779-90-0)
Økologi - jordbund

12.5.

Ikke etableret.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen yderligere information tilgængelig

12.6.

Andre negative virkninger

Ingen yderligere information tilgængelig

PUNKT 13: Bortskaffelse
13.1.

Metoder til affaldsbehandling

Regional lovgivning (affald) Anbefalinger til

: Bortskaffelse skal ske i henhold til myndighedernes forskrifter.

bortskaffelse af produkt/emballage

: Bortskaf indholdet/beholderen til et indsamlingssted for farligt eller specialaffald i overensstemmelse

Økologi - affaldsmaterialer

: Undgå udledning til miljøet.

med lokale, regionale, nationale og/eller internationale regler.

8.12.2017

DA (engelsk)

5/30

Zinkfosfat

Sikkerhedsdatablad
i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med ændringsforordning (EU) 2015/830

AFSNIT 14: Transportoplysninger
I overensstemmelse med ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR
14.1.

3077

FN nummer

IMDG

IATA

ADN

RID

3077

3077

3077

3077

Miljømæssigt
farligt stof,
fast, nos (Zink
fosfat)

MILJØMÆSSIGT
FARLIG
STOF, FAST,
NOS (zinkfosfat)

MILJØMÆSSIGT
FARLIG
STOF, FAST,
NOS (zinkfosfat)

UN 3077 Miljøfarligt stof,

FN 3077
MILJØMÆSSIGT
FARLIG
STOF, FAST,
NOS (zinkfosfat),

FN 3077
MILJØMÆSSIGT
FARLIG
STOF, FAST,
NOS (zinkfosfat),

14.2.
UN korrekt forsendelsesnavn
MILJØMÆSSIGT
MILJØMÆSSIGT
FARLIG
FARLIG
STOF, FAST,
STOF, FAST,
NOS (zinkfosfat)
NOS (zinkfosfat)
Transportdokumentbeskrivelse

FN 3077
MILJØMÆSSIGT
FARLIG
STOF, FAST,
NOS (zinkfosfat),
9, III

FN 3077
MILJØMÆSSIGT
FARLIG
STOF, FAST,
NOS (zinkfosfat),
9, III, MARINE

fast, nos (Zink
fosfat), 9, III

9, III

9, III

FORURENENDE

14.3.

Transportfareklasse(r)

14.4.

Pakkegruppe

9

III

14.5.
Miljøfarer
Farligt for
miljø: Ja

9

9

9

9

III

III

III

III

Farligt for
miljø: Ja
Havforurening: Ja

Farligt for
miljø: Ja

Farligt for
miljø: Ja

Farligt for
miljø: Ja

Ingen supplerende information tilgængelig

14.6.

Særlige forholdsregler for brugeren

- Landtransport
Klassifikationskode (ADR) Særlige

: M7

bestemmelser (ADR) Begrænsede

: 274, 335, 375, 601 5

mængder (ADR) Undtaget mængder (ADR)

: kg

Emballeringsvejledning (ADR) Særlige

: E1

emballagebestemmelser (ADR)

: P002, IBC08, LP02, R001

Bestemmelser for blandet emballage

: PP12, B3

(ADR)

: MP10

Instruktioner for bærbar tank og bulkcontainer
(ADR)

: T1, BK1, BK2, BK3

UN-tank og bulkcontainer særlige
bestemmelser (ADR)

: TP33

Tankkode (ADR)

: SGAV, LGBV

Køretøj til tankvogn

: PÅ

Transportkategori (ADR)

: 3

Særlige bestemmelser for transport - Pakker
(ADR)

: V13

Særlige bestemmelser for transport - Bulk (ADR)

: VC1, VC2

Særlige bestemmelser for transport - Lastning,
losning og håndtering (ADR)

: CV13

Fareidentifikationsnummer (Kemler-nr.)

: 90

Orange plader

:

ØK kode

: 2Z

8.12.2017
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- Transport ad søvejenSærlige
bestemmelser (IMDG) Begrænsede

: 274, 335, 966, 967, 969 5

mængder (IMDG) Undtaget mængder

: kg

(IMDG) Emballeringsvejledning (IMDG)

: E1

Særlige emballagebestemmelser (IMDG)

: P002, LP02

IBC-pakningsvejledning (IMDG) IBC

: PP12

særlige bestemmelser (IMDG)

: IBC08

Tankinstruktioner (IMDG)

: B3
: T1, BK1, BK2, BK3

Tank særlige bestemmelser

: TP33

(IMDG) EmS-Nr. (Ild)

: FA

EmS-nr. (spild)

: SF

Stuvningskategori (IMDG)

: EN

Stuvning og håndtering (IMDG)

: SW23

- Luft transport

PCA Excepted Quantities (IATA)

: E1

PCA Limited quantities (IATA)

: Y956

PCA begrænset mængde max netto mængde (IATA)

: 30 kg

PCA pakningsvejledning (IATA)

: 956

PCA max netto kvantitet (IATA) CAO

: 400 kg

pakningsvejledning (IATA) CAO

: 956

max netto kvantitet (IATA) Særlige

: 400 kg

bestemmelser (IATA)

: A97, A158, A179, A197

ERG-kode (IATA)

: 9L

- Transport ad indre vandveje
Klassifikationskode (ADN) Særlige

: M7

bestemmelser (ADN) Begrænsede

: 274, 335, 375, 601

mængder (ADN) Undtaget mængder

: 5 kg

(ADN) Påkrævet udstyr (ADN) Antal blå

: E1

kegler/lys (ADN) Yderligere krav/

: PP, A

Bemærkninger (ADN)

: 0
: * Kun i smeltet tilstand. ** For transport i bulk se også 7.1.4.1. ** * Kun ved
bulktransport.

- Jernbanetransport

Klassifikationskode (RID) Særlige

: M7

bestemmelser (RID) Begrænsede

: 274, 335, 375, 601 5

mængder (RID) Undtaget mængder

: kg

(RID) Emballeringsvejledning (RID)

: E1

Særlige pakningsbestemmelser (RID)

: P002, IBC08, LP02, R001

Blandede pakningsbestemmelser

: PP12, B3

(RID)

: MP10

Instruktioner for bærbar tank og bulkcontainer
(RID)

: T1, BK1, BK2

UN-tank og bulkcontainer særlige
bestemmelser (RID)

: TP33

Tankkoder for RID-tanke (RID)

: SGAV, LGBV

Transportkategori (RID)

: 3

Særlige bestemmelser for transport – Pakker
(RID)

: W13

Særlige bestemmelser for transport – Bulk (RID)

: VC1, VC2

Særlige bestemmelser for transport - Lastning,
losning og håndtering (RID)

: CW13, CW31

Colis express (ekspresspakker) (RID)

: CE11

Fareidentifikationsnummer (RID)

: 90

14.7. Transport i bulk i henhold til bilag II til Marpol og IBC-kodenIkke
anvendelig
8.12.2017
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PUNKT 15: Lovgivningsmæssige oplysninger
15.1.

Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen

15.1.1.

EU-forordninger

Ingen restriktioner i REACH bilag XVII

Zinkfosfat er ikke på REACH-kandidatlisten Zinkfosfat
er ikke på REACH bilag XIV-listen
15.1.2. Nationale reglerIngen
yderligere information tilgængelig

15.2.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er gennemført en kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger
Forkortelser og akronymer:

AT
ADN
ADR
BCF
CLP
DNEL
EC50

Akut toksicitetsvurdering

Europæisk overenskomst om international transport af farligt gods ad indre vandveje
Europæisk overenskomst om international transport af farligt gods ad vej
Biokoncentrationsfaktor
Klassificering Mærkning Emballage forordning; Forordning (EF) nr. 1272/2008
Afledt-ingen effekt niveau

Median effektiv koncentration
IATA - International Air Transport Association

vPvB
STP

Meget persistent og meget bioakkumulerende

Rensningsanlæg
WGK - Vandfareklasse

PNEC
LD50
IMDG

Forudsagt koncentration uden effekt
Median dødelig dosis

Internationalt maritimt farligt gods
CAS# - Chemical Abstract Service nummer

Fuld tekst af H- og EUH-erklæringer:

Aquatic Acute 1

Farlig for vandmiljøet — Akut fare, kategori 1

Aquatic Chronic 1

Farlig for vandmiljøet — Kronisk fare, kategori 1

H400
H410

Meget giftig for vandlevende organismer.

Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

SDS EU (REACH bilag II) - Llewellyn
Disse oplysninger er baseret på vores nuværende viden og er udelukkende beregnet til at beskrive produktet med henblik på sundheds-, sikkerheds- og miljøkrav. Det skal derfor ikke fortolkes
som en garanti for nogen specifik egenskab ved produktet
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Bilag til sikkerhedsdatabladet
Produkteksponeringsscenarier

ES type

ES titel

Arbejder

Industriel anvendelse af Zn3(PO4)2 i formuleringen af præparater ved at blande udgangsmaterialerne grundigt, tørt eller i
opløsningsmiddel med potentielt presning, pelletisering, sintring, eventuelt efterfulgt af pakning.

Arbejder

Industriel brug af zinkoxid eller Zn3(PO4)2-formuleringer til fremstilling af andre uorganiske eller organiske
zinkstoffer gennem forskellige procesveje, med potentielt tørring, kalcinering og emballering

Arbejder

Industriel og professionel brug af Zn3(PO4)2 som aktivt laboratoriereagens i vandige eller organiske medier til analyse eller
syntese

Arbejder

Industriel brug af Zn3(PO4)2- eller Zn3(PO4)2-formuleringer som komponent til fremstilling af faste blandinger og
matricer til yderligere nedstrømsbrug

Arbejder

Industriel anvendelse af Zn3(PO4)2- eller Zn3(PO4)2-formuleringer som komponent til fremstilling af dispersioner, pastaer eller andre
viskøse eller polymeriserede matricer

Arbejder

Industriel og professionel brug af faste underlag, der indeholder mindre end 25% w/w Zn3(PO4)2

Arbejder

Industriel og professionel brug af dispersioner, pastaer og polymeriserede substrater indeholdende mindre end 25 % w/w
Zn3(PO4)2

8.12.2017
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1. Eksponeringsscenarie GES Zn3(PO4)2 -1
ES Ref.: GES Zn3(PO4)2-1

Industriel anvendelse af Zn3(PO4)2 i
formuleringen af præparater ved at blande
udgangsmaterialerne grundigt, tørt eller i
opløsningsmiddel med potentielt presning,
pelletisering, sintring, eventuelt efterfulgt af
pakning.

Udstedelsesdato: 19/10/2017

ES Type: Arbejder

Version: 1.0

SU3, SU10

Brug beskrivelser

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15,
PROC22, PROC26
ERC1, ERC2
Processer, opgaver, aktiviteter dækket

Zn3(PO4)2 anvendes til fremstilling af præparater ved at blande udgangsmaterialerne grundigt, efterfulgt af
direkte brug af emballage af præparatet. Mange forskellige industrielle anvendelser er kendetegnet ved
denne proces. Derfor er disse industrielle anvendelser alle omfattet af dette generiske
eksponeringsscenarie.

Formulering

2. Operationelle forhold og risikostyringsforanstaltninger
2.2

Bidragende scenarie, der kontrollerer miljøeksponering (ERC1, ERC2)

Fjernet fra emballagen og opbevaret i siloer efter levering; Ekstraheret fra siloen, doseret og tilført de øvrige reagenser til blandetanken. Blanding sker
batchvis eller kontinuerligt i henhold til proceskvitteringen. Blandingen sker i en lukket tank/kammer. Præparatet (tør eller våd (opløsningsmiddel/pasta)
matrix) anvendes yderligere som sådan eller pakket til videre behandling/brug.

ERC1

Fremstilling af stoffer

ERC2

Formulering af præparater

Produktegenskaber
Produktets fysiske form

Pulver

Koncentration af stof i produktet

> 80 %

Driftsforhold
Anvendte mængder

Årlig byggepladstonnage (tons/år):

5000 t/år

Hyppighed og varighed af brug

Kontinuerlig frigivelse

7 dage/uge
Kontinuerlig produktion antages
som et worst case. Det er muligt, at
brug ikke er det
sammenhængende; dette skal tages i
betragtning ved estimering af
eksponering.

Miljøfaktorer, der ikke påvirkes af
risikostyring
Andre givne driftsforhold, der påvirker
miljøeksponering

Den modtagende overfladevandstrøm er 18000 m³/d
Indendørs brug

Selv når der ikke er noget procesvand (f.eks. ved tør proces
hele vejen igennem), kan noget ikke-procesvand være
genereret indeholdende zink (f.eks. fra rengøring)

Alle rester, der indeholder zink, genbruges.
Risikostyringsforanstaltninger

Tekniske forhold og tiltag på procesniveau

Proces indenfor lukkede systemer.

(kilde) for at forhindre frigivelse

Lokal udsugning anbefales, hvor der kan forekomme
støv
Indeslutning af væskevolumener i sumpe for at
opsamle/forebygge utilsigtet spild

Tekniske onsite forhold og foranstaltninger til at reducere eller
begrænse udledninger, luftemissioner og udledninger til jord

Forhindre udledning af uopløst stof til eller
genvind fra onsite spildevand

Spildevandsbehandlingsteknikker på stedet kan
anvendes for at forhindre udslip til vand (hvis
relevant), f.eks.: kemisk udfældning, sedimentering
og filtrering (effektivitet 90-99,98%).
Brug passende luftemissionsreduktionssystemer (f.eks.
våd eller tør scrubber eller lokal STP) for at sikre, at
emissionsniveauerne defineret af lokale regler ikke
overskrides
Luftemissioner kontrolleres ved brug af bag-house
8.12.2017
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filtre og/eller andre luftemissionsreduktionsanordninger,
f.eks. stof (eller pose) filtre (op til 99 % effektivitet),
vådskrubbere (50-99 % effektivitet). Dette kan skabe et
generelt undertryk i bygningen.
Sørg for, at operatører er uddannet til at minimere udslip

Organisationsforanstaltninger for at forhindre/begrænse udslip fra
websted

Regelmæssig rengøring af udstyr og arbejdsområde

Forhold og foranstaltninger relateret til
rensningsanlæg

Størrelse på spildevandsrensningsanlægget (STP). Ingen

Forhold og foranstaltninger i forbindelse med ekstern behandling af

Ekstern behandling og bortskaffelse af affald skal
overholde gældende lokale og/eller nationale regler

yderligere oplysninger

affald til bortskaffelse
Forhold og foranstaltninger i forbindelse med ekstern nyttiggørelse
af affald

2.1

Ekstern genvinding og genanvendelse af affald skal
overholde gældende lokale og/eller nationale regler

Bidragende scenarie, der kontrollerer arbejdstagereksponering (PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13,

PROC14, PROC15, PROC22, PROC26)

Zn3(PO4)2 anvendes til fremstilling af præparater ved at blande udgangsmaterialerne grundigt, efterfulgt af direkte brug af emballage af præparatet.
Mange forskellige industrielle anvendelser er kendetegnet ved denne proces.
Derfor er disse industrielle anvendelser alle omfattet af dette generiske eksponeringsscenarie.

PROC1

Brug i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering

PROC2

Anvendes i lukket, kontinuerlig proces med lejlighedsvis kontrolleret eksponering

PROC3

Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering)

PROC4

Anvendelse i batch og anden proces (syntese), hvor mulighed for eksponering opstår

PROC5

Blanding eller blanding i batchprocesser til formulering af præparater og artikler (flertrins- og/eller betydelig kontakt)

PROC8b

Overførsel af stof eller præparat (ladning/tømning) fra/til beholdere/store beholdere på dedikerede faciliteter

PROC9

Overførsel af stof eller præparat til små beholdere (dedikeret påfyldningslinje, inklusive vejning)

PROC13

Behandling af artikler ved dypning og hældning

PROC14

Fremstilling af præparater eller artikler ved tablettering, kompression, ekstrudering, pelletisering

PROC15

Bruges som laboratoriereagens

PROC22

Potentielt lukkede forarbejdningsoperationer med mineraler/metaller ved forhøjet temperatur Industrielle omgivelser

PROC26

Håndtering af faste uorganiske stoffer ved omgivelsestemperatur

Produktegenskaber
Produktets fysiske form

Fast eller flydende, Når præparatet er i fast tilstand, kan det være i a) pulverform, b) glasagtig eller c)
pelletiseret form. I den

pulverform, kan det i værste fald være kendetegnet ved høj støvdannelse.
Koncentration af stof i produktet

<= 5 % op til >25 %

Driftsforhold
Anvendte mængder

Årlig byggepladstonnage (tons/år):

< 5000 t/år

Hyppighed og varighed af brug

Eksponeringens varighed

< 8 timer om dagen

Menneskelige faktorer, der ikke påvirkes af risikostyring

Udækkede kropsdele:

(Potentielt) Ansigt

Andre givne driftsforhold, der påvirker arbejdere

Forhøjede temperaturtrin (~=100°C) kan forekomme

eksponering

Alle indendørs processer i begrænset område.

Risikostyringsforanstaltninger

Tekniske forhold og foranstaltninger på procesniveau
(kilde) for at forhindre udslip

Under indendørs processer eller i tilfælde, hvor naturlig
ventilation ikke er tilstrækkelig, bør LEV være på plads på steder,
hvor der kunne forekomme emissioner. Udendørs er LEV generelt
ikke påkrævet.

Tekniske forhold og foranstaltninger til at
kontrollere spredning fra kilden til arbejderen

Indeslutning af væskevolumener i sumpe for at
opsamle/forebygge utilsigtet spild
Lokal udsugningsventilation - effektivitet på mindst 90- 95
%

Cykloner/filtre (for at minimere støvemissioner):
effektivitet: 70-90% (cykloner), 50-80% (støvfiltre),
85-95% (dobbelttrin, kassettefiltre)
Procesindkapsling, især i tørre-/kalcinerings-/
emballeringsenhederne (potentielt støvede).

Støvkontrol: Støv og Zn i støv skal måles i luften på
arbejdspladsen (statisk eller individuelt) i henhold
til nationale regler.
Særlig omhu for generel etablering og
vedligeholdelse af et rent arbejdsmiljø ved f.eks.

Rengøring af proces

udstyr og værksted

Opbevaring af emballeret Zn-produkt i dedikerede zoner,
f.eks.
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Organisatoriske foranstaltninger til at forhindre/begrænse
udslip, spredning og eksponering

Et sådant ledelsessystem vil omfatte generel
industriel hygiejnepraksis, f.eks.

information og uddannelse af
arbejdstagere i forebyggelse af
eksponering/ulykker.
procedurer for kontrol af personlig
eksponering (hygiejneforanstaltninger).
regelmæssig rengøring af udstyr og
gulve,

udvidede
medarbejderinstruktionsmanualer.
procedurer for proceskontrol og
vedligeholdelse. personlig
beskyttelsesforanstaltninger (se
nedenfor)

Forhold og foranstaltninger relateret til personlig
beskyttelse, hygiejne og sundhedsevaluering

Ved normal håndtering er personlig åndedrætsværn
(åndedrætsværn) ikke nødvendig. Hvis risiko for
overskridelse af OEL/DNEL, brug f.eks.

støvfilter-halvmaske P1 (effektivitet
75%). støvfilter-halvmaske P2
(effektivitet 90%). støvfilterhalvmaske P3 (effektivitet 95%).
støvfilterfuld maske P1 (effektivitet
75%). støvfilterfuld maske P2
(effektivitet 90 %). støvfilter fuld
maske P3
(effektivitet 97,5 %)

3. Eksponeringsvurdering og reference til dens kilde
3.1.

Sundhed

3.2.

Miljø

4. Vejledning til downstream-brugeren for at vurdere, om han arbejder inden for de grænser, der er fastsat af ES
4.1.

Sundhed

4.2.

Miljø
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1. Eksponeringsscenarie GES Zn3(PO4)2 -2

Industriel brug af zinkoxid eller Zn3(PO4)2 formuleringer til fremstilling af andre
uorganiske eller organiske zinkstoffer gennem
forskellige procesveje, med potentielt tørring,
kalcinering og emballering

ES Ref.: GES Zn3(PO4)2 -2
ES Type: Arbejder

Version: 1.1

SU0, SU3, SU8, SU9, SU10, SU14, SU15

Brug beskrivelser

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC15, PROC21,
PROC23, PROC26
PC7, PC14, PC19, PC20, PC21, PC24, PC29, PC39 AC2,
AC7
ERC1, ERC2, ERC5, ERC6a
Processer, opgaver, aktiviteter dækket

Zn3(PO4)2 anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af flere andre uorganiske og
organiske zinkforbindelser. Alle fremstillingsprocesser er dækket af det nuværende scenarie.
Fremstille

2. Operationelle forhold og risikostyringsforanstaltninger
2.2

Bidragende scenarie, der kontrollerer miljøeksponering (ERC1, ERC2, ERC5, ERC6a)

Beskrivelse af aktiviteter/proces(ser), der er omfattet af eksponeringsscenariet:

- Modtagelse af den Zn3(PO4)2- eller Zn3(PO4)2-holdige formulering eller Zn3(PO4)2-bærende råmateriale i reaktionstanken

- Sekventiel tilsætning af reagenser til oprensningstrin og filtrering på pressefilter, efter behov (ventilation tilpasses).
- Koncentration ved vandfordampning, under udstødningshætten.

- Mulig hældning på kølebånd.
- Udledning og emballering af producerede zinkforbindelser. Arbejderne skal placere og justere posen eller tromlen under afgangsrøret og sætte
processen i gang. Fyldte poser eller tromler lukkes efterfølgende og transporteres til lagerområdet.
- Udsættelse for støv kan forekomme under pakning af pulveret. Løsningerne pakkes i mellemstore bulkcontainere (ca. 1 m3 kapacitet); faste stoffer
pakkes i poser eller tromler.
- Vedligeholdelsesaktiviteter

ERC1

Fremstilling af stoffer

ERC2

Formulering af præparater

ERC5

Industriel brug, der resulterer i inklusion i eller på en matrix

ERC6a

Industriel anvendelse, der resulterer i fremstilling af et andet stof (brug af mellemprodukter)

Produktegenskaber
Produktets fysiske form

Pulver

Koncentration af stof i produktet

> 99 %
eller i opløsning.

Damptryk

< 1 hPa

Driftsforhold
Anvendte mængder

Årlig byggepladstonnage:

Hyppighed og varighed af brug

Kontinuerlig frigivelse

< 75 T
pr. dag af Zn3(PO4)2
omdannes til ækvivalent Znforbindelse
7 dage/uge
Kontinuerlig produktion antages
som et worst case. Det er muligt, at
brug ikke er det
sammenhængende; dette skal tages i
betragtning ved estimering af
eksponering.

Miljøfaktorer, der ikke påvirkes af
risikostyring

Standard for generisk scenarie:

Andre givne driftsforhold, der påvirker
miljøeksponering

Våde processer (udvaskning, filtrering, rensning)
efterfulgt af tørring (mulig formaling) og
emballering

18000 m³/d
medmindre andet er angivet

Alle indendørs processer, i et begrænset område.

Risikostyringsforanstaltninger

Tekniske forhold og foranstaltninger på procesniveau
(kilde) for at forhindre udslip
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Sump indeslutning er tilvejebragt under tankene og filtrene
io for at opsamle eventuel utilsigtet spild

Når det er relevant, skal procesvand
behandles specifikt før frigivelse
Dosering og emballering foregår under en
speciel ventilationshætte
Procesluft filtreres inden frigivelse uden for
bygningen

On-site spildevandsbehandlingsteknikker er (hvis
relevant) f.eks.: kemisk udfældning, sedimentering,
filtrering (effektivitet 90-99,98%).

Tekniske onsite forhold og foranstaltninger til at reducere eller
begrænse udledninger, luftemissioner og udledninger til jord

Indeslutning af væskevolumener i sumpe for at
opsamle/forebygge utilsigtet spild

Luftemissioner kontrolleres ved brug af posehusfiltre
og/eller andre luftemissionsreduktionsanordninger,
f.eks. stof (eller pose) filtre (op til 99 % effektivitet),
vådskrubbere (50-99 % effektivitet). Dette kan skabe et
generelt undertryk i bygningen. Luftemissioner
overvåges løbende.
Generelt kontrolleres og forhindres emissioner ved at
implementere et integreret ledelsessystem, f.eks. ISO
9000, ISO 1400X-serien eller lignende, og, når det er
relevant, ved at være IPPC-kompatibel.

Organisationsforanstaltninger for at forhindre/begrænse udslip fra
stedet

Et sådant ledelsessystem bør omfatte generel
industriel hygiejnepraksis, f.eks.
- information og uddannelse af arbejdstagere

- regelmæssig rengøring af udstyr og gulve
- procedurer for proceskontrol og vedligeholdelse

Behandling og overvågning af udslip til udendørsluft og
udstødningsgasstrømme (proces & hygiejne), i henhold
til national lovgivning.
SEVESO 2-overholdelse, hvis relevant

Forhold og foranstaltninger relateret til
rensningsanlæg

I tilfælde hvor det er relevant: standardstørrelse,

Forhold og foranstaltninger i forbindelse med ekstern behandling af

Hvis nogen, bliver alt farligt affald behandlet af certificerede

affald til bortskaffelse

entreprenører i henhold til EU-lovgivning og national lovgivning.

medmindre andet er angivet.

Brugere af Zn og Zn-forbindelser skal favorisere
genbrugskanalerne for udtjente produkter
Brugere af Zn og Zn-forbindelser skal minimere Znholdigt affald, fremme genbrugsveje og, for de
resterende, bortskaffe affaldsstrømmene i henhold til
affaldsforordningen.

Alle rester fra den våde proces genbruges.

Forhold og foranstaltninger i forbindelse med ekstern genopretning

af affald

2.1

Brugere af Zn og Zn-forbindelser skal favorisere
genbrugskanalerne for udtjente produkter
Brugere af Zn og Zn-forbindelser skal minimere Znholdigt affald, fremme genbrugsveje og, for de
resterende, bortskaffe affaldsstrømmene i henhold til
affaldsforordningen.
Bidragende scenarie, der kontrollerer arbejdstagereksponering (PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13,

PROC15, PROC21, PROC23, PROC26)
PROC1

Brug i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering

PROC2

Anvendes i lukket, kontinuerlig proces med lejlighedsvis kontrolleret eksponering

PROC3

Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering)

PROC4

Anvendelse i batch og anden proces (syntese), hvor mulighed for eksponering opstår

PROC5

Blanding eller blanding i batchprocesser til formulering af præparater og artikler (flertrins- og/eller betydelig kontakt)

PROC8b

Overførsel af stof eller præparat (ladning/tømning) fra/til beholdere/store beholdere på dedikerede faciliteter

PROC9

Overførsel af stof eller præparat til små beholdere (dedikeret påfyldningslinje, inklusive vejning)

PROC13

Behandling af artikler ved dypning og hældning

PROC15

Bruges som laboratoriereagens

PROC21

Lavenergimanipulation af stoffer bundet i materialer og/eller genstande

PROC23

Åben forarbejdnings- og overførselsoperationer med mineraler/metaller ved forhøjet temperatur

PROC26

Håndtering af faste uorganiske stoffer ved omgivelsestemperatur

Produktegenskaber
Produktets fysiske form
8.12.2017
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Koncentration af stof i produktet

≈ 100 %
eller i opløsning.

Damptryk

< 1 hPa

Driftsforhold
Anvendte mængder

Maksimal daglig byggepladstonnage (kg/dag):

< 25 T

Hyppighed og varighed af brug

Eksponeringens varighed

< 8 timer om dagen

Menneskelige faktorer, der ikke påvirkes af risikostyring

Udækkede kropsdele:

Worst Case
(Potentielt) Ansigt

Andre givne driftsforhold, der påvirker arbejdernes
eksponering

Alle indendørs processer i begrænset område.

Ton Per Skift

Risikostyringsforanstaltninger

Tekniske forhold og foranstaltninger på procesniveau
(kilde) for at forhindre udslip

Tekniske forhold og foranstaltninger til at
kontrollere spredning fra kilden til arbejderen

Behandle indkapslinger eller semi-indkapslinger, hvor det
er relevant.

Arbejdsområder med lokal udsugningsventilation med
potentiel støv- og røgdannelse, støvfangende og
-fjernelsesteknikker
Indeslutning af væskevolumener i sumpe for at
opsamle/forebygge utilsigtet spild
Lokal udsugningsventilation - effektivitet på mindst 90- 95
%

Cykloner/filtre (for at minimere støvemissioner):
effektivitet: 70-90% (cykloner), 50-80% (støvfiltre),
85-95% (dobbelttrin, kassettefiltre)
Procesindkapsling, især i tørre-/kalcinerings-/
emballeringsenhederne (potentielt støvede).

Støvkontrol: Støv og Zn i støv skal måles i luften på
arbejdspladsen (statisk eller individuelt) i henhold
til nationale regler.
Særlig omhu for generel etablering og
vedligeholdelse af et rent arbejdsmiljø ved f.eks.

Rengøring af proces

udstyr og værksted

Opbevaring af emballeret Zn-produkt i dedikerede zoner,
f.eks.
Organisatoriske foranstaltninger til at forhindre/begrænse
udslip, spredning og eksponering

Generelt implementeres integrerede ledelsessystemer
på arbejdspladsen, f.eks. ISO 9000, ISO-ICS 13100 eller
lignende, og er, når det er relevant, IPPC-kompatible.

Et sådant ledelsessystem vil omfatte generel
industriel hygiejnepraksis, f.eks.

information og uddannelse af
arbejdstagere i forebyggelse af
eksponering/ulykker. personlige
beskyttelsesforanstaltninger (se
nedenfor). procedurer for kontrol af
personlig eksponering
(hygiejneforanstaltninger). procedurer
for proceskontrol og

vedligeholdelse. regelmæssig
rengøring af udstyr og gulve,
udvidede
instruktionsmanualer
Forhold og foranstaltninger relateret til personlig
beskyttelse, hygiejne og sundhedsevaluering

Det er obligatorisk at bære handsker og
beskyttelsestøj (effektivitet >=90%).
Ved normal håndtering er personlig åndedrætsværn
(åndedrætsværn) ikke nødvendig. Hvis risiko for
overskridelse af OEL/DNEL, brug f.eks.

Øjne

3. Eksponeringsvurdering og reference til dens kilde
3.1.

Sundhed

3.2.

Miljø

støvfilter-halvmaske P1 (effektivitet
75%). støvfilter-halvmaske P2
(effektivitet 90%). støvfilterhalvmaske P3 (effektivitet 95%).
støvfilterfuld maske P1 (effektivitet
75%). støvfilterfuld maske P2
(effektivitet 90 %). støvfilter fuld
maske P3
(effektivitet 97,5 %)

sikkerhedsbriller er valgfri

4. Vejledning til downstream-brugeren for at vurdere, om han arbejder inden for de grænser, der er fastsat af ES
4.1.
8.12.2017
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4.2.

8.12.2017

Miljø
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1. Eksponeringsscenarie GES Zn3(PO4)2 -3

Industriel og professionel brug af Zn3(PO4)2 som
aktivt laboratoriereagens i vandige eller
organiske medier til analyse eller syntese

ES Ref.: GES Zn3(PO4)2 -3
ES Type: Arbejder

Version: 1.1

SU3, SU10, SU22, SU24

Brug beskrivelser

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 PC19,
PC21, PC28, PC39
ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b, ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8f
Processer, opgaver, aktiviteter dækket

Industriel brug

Professionel brug

2. Operationelle forhold og risikostyringsforanstaltninger
2.2

Bidragende scenarie, der kontrollerer miljøeksponering (ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b, ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8f)

Analyse: prøve (fast eller flydende) behandling eller forberedelse: stoffet er i prøven eller i reagenserne; eller syntese: manipulationer er normalt
under ventilation (f.eks. laminær flow, ventilationshætte); Stoffet anvendes:

- i industriel skala, i industrielle installationer til luftkontrol og vandbehandling
- i faglig skala af laboratorier

ERC1

Fremstilling af stoffer

ERC2

Formulering af præparater

ERC4

Industriel brug af proceshjælpemidler i processer og produkter, der ikke bliver en del af artikler

ERC6a

Industriel anvendelse, der resulterer i fremstilling af et andet stof (brug af mellemprodukter)

ERC6b

Industriel brug af reaktive proceshjælpemidler

ERC8a

Bred spredt indendørs brug af proceshjælpemidler i åbne systemer

ERC8c

Bred spredt indendørs brug resulterer i inklusion i eller på en matrix

ERC8d

Bred spredt udendørs brug af proceshjælpemidler i åbne systemer

ERC8f

Bred spredt udendørs brug, hvilket resulterer i inklusion i eller på en matrix

Produktegenskaber
Produktets fysiske form

Solid

Koncentration af stof i produktet

< 80 %
højere karakterer (>95%) er sædvanlige

Damptryk

< 1 hPa

Driftsforhold
Anvendte mængder

< 5 t/år
Industriel skala
< 0,5 t/år
Professionel skala

Hyppighed og varighed af brug

Kontinuerlig produktion antages
som et worst case. Det er muligt, at
brug ikke er det
sammenhængende; dette skal tages i
betragtning ved estimering af
eksponering.

Miljøfaktorer, der ikke påvirkes af
risikostyring

Den modtagende overfladevandstrøm er 18000 m³/d

Andre givne driftsforhold, der påvirker
miljøeksponering

Alle indendørs processer, i et begrænset område, Alle rester,

medmindre andet er angivet

der indeholder zink, genbruges.

Risikostyringsforanstaltninger

Tekniske forhold og tiltag på procesniveau
(kilde) for at forhindre frigivelse

Proces indenfor lukkede systemer.
Hvis det er relevant, anvendes teknikker til opsamling og
fjernelse af støv på lokal udsugningsventilation (centraliseret
behandling, scrubbere, filtre,...)
Indeslutning af væskevolumener til opsamling af
affaldsstrømme

Tekniske onsite forhold og foranstaltninger til at reducere eller
begrænse udledninger, luftemissioner og udledninger til jord

I industriel skala vil spildevandet blive behandlet i
stedets spildevandsbehandlingsteknikker, der kan
anvendes til at forhindre udslip til vand (hvis relevant)
f.eks.: kemisk udfældning,
sedimentering og filtrering (effektivitet 90-99,98%).

I professionel skala behandles emissionerne
8.12.2017
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i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med ændringsforordning (EU) 2015/830
normalt af STP. Professionelle tjenester vil blive brugt til
behandling af affaldsstrømme, f.eks. til genvinding af
metalliske faste stoffer (til genanvendelse), og til genvinding
af f.eks. sure opløsninger, der indeholder stoffet.

Luftemissioner kontrolleres af brugsfiltre og/eller andre
luftemissionsreduktionsanordninger, f.eks. stof (eller
pose) filtre (op til 99 % effektivitet), vådskrubbere (50-99
% effektivitet). Dette kan skabe et generelt undertryk i
laboratoriet.
Generelt kontrolleres og forhindres emissioner ved at
implementere et integreret ledelsessystem, f.eks. ISO
9000, ISO 1400X-serien eller lignende, og, når det er
relevant, ved at være IPPC-kompatibel.

Organisationsforanstaltninger for at forhindre/begrænse udslip fra
stedet

Et sådant ledelsessystem bør omfatte generel
industriel hygiejnepraksis, f.eks.
- information og uddannelse af arbejdstagere

- regelmæssig rengøring af udstyr og gulve
- procedurer for proceskontrol og vedligeholdelse

Behandling og overvågning af udslip til udendørsluft og
udstødningsgasstrømme (proces & hygiejne), i henhold
til national lovgivning.

Forhold og foranstaltninger relateret til
rensningsanlæg

I tilfælde hvor det er relevant: standardstørrelse,
medmindre andet er angivet.

Forhold og foranstaltninger i forbindelse med ekstern behandling af

Hvis nogen, bliver alt farligt affald behandlet af certificerede

affald til bortskaffelse

entreprenører i henhold til EU-lovgivning og national lovgivning.

Brugere af Zn og Zn-forbindelser skal favorisere
genbrugskanalerne for udtjente produkter
Brugere af Zn og Zn-forbindelser skal minimere Znholdigt affald, fremme genbrugsveje og, for de
resterende, bortskaffe affaldsstrømmene i henhold til
affaldsforordningen.
Forhold og foranstaltninger i forbindelse med ekstern nyttiggørelse
af affald

2.1

PROC15)

Alle rester genanvendes eller håndteres og transporteres i
henhold til affaldslovgivningen.

Bidragende scenarie, der kontrollerer arbejdstagereksponering (PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9,

PROC1

Brug i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering

PROC2

Anvendes i lukket, kontinuerlig proces med lejlighedsvis kontrolleret eksponering

PROC3

Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering)

PROC4

Anvendelse i batch og anden proces (syntese), hvor mulighed for eksponering opstår

PROC5

Blanding eller blanding i batchprocesser til formulering af præparater og artikler (flertrins- og/eller betydelig kontakt)

PROC8a

Overførsel af stof eller præparat (ladning/tømning) fra/til beholdere/store beholdere på ikke-dedikerede
faciliteter

PROC8b

Overførsel af stof eller præparat (ladning/tømning) fra/til beholdere/store beholdere på dedikerede faciliteter

PROC9

Overførsel af stof eller præparat til små beholdere (dedikeret påfyldningslinje, inklusive vejning)

PROC15

Bruges som laboratoriereagens

Produktegenskaber
Produktets fysiske form

Fast, flydende

Koncentration af stof i produktet

> 80 %
højere karakterer (>95%) er sædvanlige

Damptryk

< 1 hPa

Støvethed

Solid, høj støvethed

Andre produktegenskaber

Når præparatet er i fast tilstand, kan det være i a) pulverform, b) glasagtig eller c) pelletiseret form.

Driftsforhold
Anvendte mængder

Årlig byggepladstonnage (tons/år):
Årlig byggepladstonnage (tons/år):

Hyppighed og varighed af brug

< 5 t/år
Industriel skala
< 0,5 t/år
Professionel skala

Brug er normalt intermitterende, men kontinuerlig brug
antages som et værste tilfælde. Det er muligt, at brugen ikke er
kontinuerlig; dette skal tages i betragtning ved estimering af
eksponering.

Menneskelige faktorer, der ikke påvirkes af risikostyring

Udækkede kropsdele:

Andre givne driftsforhold, der påvirker arbejdere

høje temperaturtrin kan forekomme i beskyttede zoner

8.12.2017
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eksponering

(stinkskabe)
alle indendørs processer i et begrænset område,
inklusive kabinetter til farlige stoffer.

Risikostyringsforanstaltninger

Tekniske forhold og foranstaltninger på procesniveau
(kilde) for at forhindre udslip

Behandle indkapslinger eller semi-indkapslinger, hvor det
er relevant.

Arbejdsområder med lokal udsugningsventilation med
potentiel støv- og røgdannelse, støvfangende og
-fjernelsesteknikker
Indeslutning af væskemængder og opsamling i
specielle kredsløb

Tekniske forhold og foranstaltninger til at
kontrollere spredning fra kilden til arbejderen

Der er lokalt udsugningsanlæg, hvor der er
behov for det på bænkene og i stinkskabene.
Behandle bilag, hvis det er relevant

Støvkontrol: Støv og Zn i støv skal måles i luften på
arbejdspladsen (statisk eller individuelt) i henhold
til nationale regler.
Særlig omhu for generel etablering og
vedligeholdelse af et rent arbejdsmiljø ved f.eks.
Opbevaring af emballeret Zn-produkt i dedikerede zoner,
f.eks.
udslip, spredning og eksponering

Generelt implementeres integrerede ledelsessystemer
på arbejdspladsen, f.eks. ISO 9000, ISO-ICS 13100 eller
lignende, og er, når det er relevant, IPPC-kompatible.

Forhold og foranstaltninger relateret til personlig
beskyttelse, hygiejne og sundhedsevaluering

Det er obligatorisk at bære beskyttelsestøj
(effektivitet >=90%)

Organisatoriske foranstaltninger til at forhindre/begrænse

Rengøring af proces

udstyr og laboratorium
farlige stoffer
skabe

Handsker kan bruges lejlighedsvis, hvis der er risiko for
direkte kontakt med stoffet.

Ved normal håndtering er personlig åndedrætsværn
(åndedrætsværn) ikke nødvendig. Hvis risiko for
overskridelse af OEL/DNEL, brug f.eks.

Øjne

støvfilter-halvmaske P1 (effektivitet
75%). støvfilter-halvmaske P2
(effektivitet 90%). støvfilterhalvmaske P3 (effektivitet 95%).
støvfilterfuld maske P1 (effektivitet
75%). støvfilterfuld maske P2
(effektivitet 90 %). støvfilter fuld
maske P3
(effektivitet 97,5 %)
sikkerhedsbriller er valgfrie, men
tages normalt som "normal
laboratoriepraksis"

3. Eksponeringsvurdering og reference til dens kilde
3.1.

Sundhed

3.2.

Miljø

4. Vejledning til downstream-brugeren for at vurdere, om han arbejder inden for de grænser, der er fastsat af ES
4.1.

Sundhed

4.2.

Miljø

8.12.2017
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1. Eksponeringsscenarie GES Zn3(PO4)2 -4

Industriel brug af Zn3(PO4)2 eller Zn3(PO4)2 formuleringer som komponent til fremstilling af
faste blandinger og matricer til yderligere
nedstrømsbrug

ES Ref.: GES Zn3(PO4)2 -4
ES Type: Arbejder

Version: 1.1

SU0, SU1, SU3, SU4, SU5, SU6a, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, SU16, SU20

Brug beskrivelser

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15,
PROC22
PC1, PC9a, PC9b, PC9c, PC12, PC14, PC15, PC18, PC20, PC21, PC26, PC29, PC32 ERC1,
ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC7, ERC10a, ERC10b, ERC11a
Processer, opgaver, aktiviteter dækket

Zn3(PO4)2 eller Zn3(PO4)2 -holdige præparater anvendes til fremstilling af tørre præparater ved
at blande udgangsmaterialerne grundigt, eventuelt efterfulgt af presning eller pelletisering og
til sidst emballering af præparatet.

2. Operationelle forhold og risikostyringsforanstaltninger
2.2

Bidragende scenarie, der kontrollerer miljøeksponering (ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC7, ERC10a, ERC10b, ERC11a)

I den beskrevne proces er det Zn3(PO4)2 (/Zn-forbindelse)-holdige præparat/blanding eventuelt:
- Presset ved høj temperatur (>1000°C), formalet og genpresset/sintret eller frittet ved høj temperatur
- Smeltet ved høj temperatur (>500°C) og yderligere støbt som glasagtigt materiale

- Presset og pelletiseret ved lav temperatur
Og efterfølgende pakket, eller brugt som sådan, i videre behandling/brug

ERC1

Fremstilling af stoffer

ERC2

Formulering af præparater

ERC3

Formulering i materialer

ERC4

Industriel brug af proceshjælpemidler i processer og produkter, der ikke bliver en del af artikler

ERC5

Industriel brug, der resulterer i inklusion i eller på en matrix

ERC7

Industriel anvendelse af stoffer i lukkede systemer

ERC10a

Bred spredt udendørs brug af langtidsholdbare artikler og materialer med lav frigivelse

ERC10b

Bred spredt udendørs brug af langtidsholdbare artikler og materialer med høj eller tilsigtet frigivelse (inklusive slibende
behandling)

ERC11a

Bred spredt indendørs brug af langtidsholdbare artikler og materialer med lav frigivelse

Produktegenskaber
Produktets fysiske form

Solid

Koncentration af stof i produktet

< 25 %
normalt <5 %

Damptryk

< 1 hPa

Driftsforhold
Anvendte mængder

Årlig byggepladstonnage (tons/år):

Hyppighed og varighed af brug

< 5000 t/år
Kontinuerlig produktion antages
som et worst case. Det er muligt, at
brug ikke er det
sammenhængende; dette skal tages i
betragtning ved estimering af
eksponering.

Miljøfaktorer, der ikke påvirkes af
risikostyring

Den modtagende overfladevandstrøm er 18000 m³/d

Andre givne driftsforhold, der påvirker
miljøeksponering

Alle tørre processer hele vejen igennem, ingen procesvand.

medmindre andet er angivet

Selv når der ikke forekommer procesvand (med tør proces hele
vejen igennem), kan der dannes noget ikke-procesvand, der
indeholder zink (f.eks. fra rengøring)

Høje temperaturtrin er mulige.
Alle processer udføres indendørs i et afgrænset
område. Høje temperaturtrin er mulige. Alle rester,
der indeholder zink, genbruges.
Risikostyringsforanstaltninger

Tekniske forhold og foranstaltninger på procesniveau
(kilde) for at forhindre udslip

8.12.2017

Lokal udsugningsventilation på ovne og andre
arbejdsområder med potentiel støvudvikling.
Der anvendes teknikker til opsamling og fjernelse af støv.
DA (engelsk)
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Behandle indkapslinger eller semi-indkapslinger, hvor det
er relevant.

Intet procesvand, så mulige emissioner til vand er
begrænsede og ikke procesrelaterede.
Spildevandsbehandlingsteknikker på stedet kan
anvendes for at forhindre udslip til vand (hvis
relevant), f.eks.: kemisk udfældning, sedimentering
og filtrering (effektivitet 90-99,98%).
Luftemissioner kontrolleres ved brug af posehusfiltre
og/eller andre luftemissionsreduktionsanordninger,
f.eks. stof- eller posefiltre, vådskrubbere. Dette kan
skabe et generelt undertryk i bygningen.

Tekniske onsite forhold og foranstaltninger til at reducere eller
begrænse udledninger, luftemissioner og udledninger til jord

Generelt kontrolleres og forhindres emissioner ved at
implementere et integreret ledelsessystem, f.eks. ISO
9000, ISO 1400X-serien eller lignende, og, når det er
relevant, ved at være IPPC-kompatibel.

Organisationsforanstaltninger for at forhindre/begrænse udslip fra
stedet

Et sådant ledelsessystem bør omfatte generel
industriel hygiejnepraksis, f.eks.
- information og uddannelse af arbejdstagere

- regelmæssig rengøring af udstyr og gulve
- procedurer for proceskontrol og vedligeholdelse

Behandling og overvågning af udslip til udendørsluft og
udstødningsgasstrømme (proces & hygiejne), i henhold
til national lovgivning.
SEVESO 2-overholdelse, hvis relevant

Forhold og foranstaltninger relateret til
rensningsanlæg

I tilfælde hvor det er relevant: standardstørrelse,

Forhold og foranstaltninger i forbindelse med ekstern behandling af

Hvis nogen, bliver alt farligt affald behandlet af certificerede

affald til bortskaffelse

entreprenører i henhold til EU-lovgivning og national lovgivning.

medmindre andet er angivet.

Brugere af Zn og Zn-forbindelser skal favorisere
genbrugskanalerne for udtjente produkter
Brugere af Zn og Zn-forbindelser skal minimere Znholdigt affald, fremme genbrugsveje og, for de
resterende, bortskaffe affaldsstrømmene i henhold til
affaldsforordningen.
Forhold og foranstaltninger i forbindelse med ekstern nyttiggørelse

Alle rester genanvendes eller håndteres og transporteres i

af affald

henhold til affaldslovgivningen.

Brugere af Zn og Zn-forbindelser skal favorisere
genbrugskanalerne for udtjente produkter
Brugere af Zn og Zn-forbindelser skal minimere Znholdigt affald, fremme genbrugsveje og, for de
resterende, bortskaffe affaldsstrømmene i henhold til
affaldsforordningen.

2.1

Bidragende scenarie, der kontrollerer arbejdstagereksponering (PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13,

PROC14, PROC15, PROC22)

Industriel formulering af tørre præparater/blandinger ved grundigt at blande zinkforbindelserne med de øvrige udgangsmaterialer med eventuel presning,
pelletisering, sintring og emballering af præparaterne/blandingerne

PROC1

Brug i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering

PROC2

Anvendes i lukket, kontinuerlig proces med lejlighedsvis kontrolleret eksponering

PROC3

Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering)

PROC4

Anvendelse i batch og anden proces (syntese), hvor mulighed for eksponering opstår

PROC5

Blanding eller blanding i batchprocesser til formulering af præparater og artikler (flertrins- og/eller betydelig kontakt)

PROC8b

Overførsel af stof eller præparat (ladning/tømning) fra/til beholdere/store beholdere på dedikerede faciliteter

PROC9

Overførsel af stof eller præparat til små beholdere (dedikeret påfyldningslinje, inklusive vejning)

PROC13

Behandling af artikler ved dypning og hældning

PROC14

Fremstilling af præparater eller artikler ved tablettering, kompression, ekstrudering, pelletisering

PROC15

Bruges som laboratoriereagens

PROC22

Potentielt lukkede forarbejdningsoperationer med mineraler/metaller ved forhøjet temperatur Industrielle omgivelser

Produktegenskaber
Produktets fysiske form

Solid

Koncentration af stof i produktet

< 25 %
normalt <5 %

Damptryk
8.12.2017
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Støvethed

Solid, høj støvethed

Andre produktegenskaber

Præparatet er i fast tilstand, sædvanligvis med lavt støvindhold; dog kan der opstå
pulverformer, den høje støvhed påføres derfor som et worst case

Driftsforhold
Anvendte mængder

Årlig byggepladstonnage (tons/år):
Maksimal daglig byggepladstonnage (kg/dag):

< 5000 t/år

< 15 T
T/dag

<5T

Ton Per Skift
Hyppighed og varighed af brug

8 timers skift (standard worst case) antages som
udgangspunkt; det understreges, at den reelle varighed af
eksponeringen kan være mindre. Dette skal tages i
betragtning, når eksponeringen vurderes.

Menneskelige faktorer, der ikke påvirkes af risikostyring

Udækkede kropsdele:

Andre givne driftsforhold, der påvirker arbejdernes
eksponering

Tørre processer: tørre driftsforhold gennem hele
processen; intet procesvand

(Potentielt) Ansigt

høje temperaturtrin kan forekomme
indendørs processer i et begrænset område

Risikostyringsforanstaltninger

Tekniske forhold og foranstaltninger på procesniveau
(kilde) for at forhindre udslip

Arbejdsområder med lokal udsugningsventilation med
potentiel støv- og røgdannelse, støvfangende og
-fjernelsesteknikker
Behandle indkapslinger eller semi-indkapslinger, hvor det
er relevant.

Tekniske forhold og foranstaltninger til at
kontrollere spredning fra kilden til arbejderen

Lokalt udsugningsventilationsanlæg og
procesindkapsling anvendes generelt
Cykloner/filtre (for at minimere støvemissioner):
effektivitet 70%-90% (cykloner); støvfiltre (50-80 %)
LEV i arbejdsområdet: effektivitet 84 % (generisk LEV)

Organisatoriske foranstaltninger til at forhindre/begrænse
udslip, spredning og eksponering

Generelt implementeres integrerede ledelsessystemer
på arbejdspladsen, f.eks. ISO 9000, ISO-ICS 13100 eller
lignende, og er, når det er relevant, IPPC-kompatible.

Et sådant ledelsessystem vil omfatte generel
industriel hygiejnepraksis, f.eks.

information og uddannelse af
arbejdstagere i forebyggelse af
eksponering/ulykker.
procedurer for kontrol af personlig
eksponering (hygiejneforanstaltninger).
regelmæssig rengøring af udstyr og
gulve,

udvidede
medarbejderinstruktionsmanualer.
procedurer for proceskontrol og
vedligeholdelse. personlig
beskyttelsesforanstaltninger (se
nedenfor)

Forhold og foranstaltninger relateret til personlig
beskyttelse, hygiejne og sundhedsevaluering

Det er obligatorisk at bære beskyttelsestøj
(effektivitet >=90%)
Ved normal håndtering er personlig åndedrætsværn
(åndedrætsværn) ikke nødvendig. Hvis risiko for
overskridelse af OEL/DNEL, brug f.eks.

Øjne

3. Eksponeringsvurdering og reference til dens kilde
3.1.

Sundhed

3.2.

Miljø

støvfilter-halvmaske P1 (effektivitet
75%). støvfilter-halvmaske P2
(effektivitet 90%). støvfilterhalvmaske P3 (effektivitet 95%).
støvfilterfuld maske P1 (effektivitet
75%). støvfilterfuld maske P2
(effektivitet 90 %). støvfilter fuld
maske P3
(effektivitet 97,5 %)

sikkerhedsbriller er valgfri

4. Vejledning til downstream-brugeren for at vurdere, om han arbejder inden for de grænser, der er fastsat af ES
4.1.

Sundhed

4.2.

Miljø
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1. Eksponeringsscenarie GES Zn3(PO4)2 -5

Industriel anvendelse af Zn3(PO4)2 eller Zn3(PO4)2
- formuleringer som komponent til fremstilling af
dispersioner, pastaer eller andre viskøse eller
polymeriserede matricer

ES Ref.: GES Zn3(PO4)2 -5
ES Type: Arbejder

Version: 1.1

SU0, SU3, SU4, SU8, SU9, SU10, SU20

Brug beskrivelser

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15 PC9b,
PC12, PC20, PC21, PC29
ERC2, ERC3, ERC5, ERC10a, ERC10b, ERC11a, ERC12b
Processer, opgaver, aktiviteter dækket

Zn3(PO4)2- eller Zn3(PO4)2-holdige præparater anvendes til fremstilling af flydende præparater
ved at blande udgangsmaterialerne grundigt med et opløsningsmiddel for at opnå en opløsning,
dispersion eller pasta.
Industriel brug

FremstillingFormulering

2. Operationelle forhold og risikostyringsforanstaltninger
2.2

Bidragende scenarie, der kontrollerer miljøeksponering (ERC2, ERC3, ERC5, ERC10a, ERC10b, ERC11a, ERC12b)

I den beskrevne proces er det zinkphosphatholdige præparat/blanding:
- pakket ud og opbevaret i siloer
- Ekstraheret fra siloen, doseret og tilført de øvrige reagenser og/eller opløsningsmidler til blandetanken, batchvis eller kontinuerligt, i henhold til
proceskvitteringen.

- Den resulterende zinksaltholdige blanding (opløsning, dispersion, pasta) videreforarbejdes direkte eller pakkes til videre behandling/brug.

ERC2

Formulering af præparater

ERC3

Formulering i materialer

ERC5

Industriel brug, der resulterer i inklusion i eller på en matrix

ERC10a

Bred spredt udendørs brug af langtidsholdbare artikler og materialer med lav frigivelse

ERC10b

Bred spredt udendørs brug af langtidsholdbare artikler og materialer med høj eller tilsigtet frigivelse (inklusive slibende
behandling)

ERC11a

Bred spredt indendørs brug af langtidsholdbare artikler og materialer med lav frigivelse

ERC12b

Industriel forarbejdning af artikler med slibeteknikker (high release)

Produktegenskaber
Produktets fysiske form

Solid

Koncentration af stof i produktet

> 25 %
normalt <5 %

Damptryk

< 1 hPa

Driftsforhold
Anvendte mængder

Årlig byggepladstonnage (tons/år):

Hyppighed og varighed af brug

< 5000 t/år
Kontinuerlig produktion antages
som et worst case. Det er muligt, at
brug ikke er det
sammenhængende; dette skal tages i
betragtning ved estimering af
eksponering.

Miljøfaktorer, der ikke påvirkes af
risikostyring

Den modtagende overfladevandstrøm er 18000 m³/d

Andre givne driftsforhold, der påvirker
miljøeksponering

Selv når der ikke er noget procesvand (f.eks. ved tør proces

medmindre andet er angivet

hele vejen igennem), kan noget ikke-procesvand være
genereret indeholdende zink (f.eks. fra rengøring)
Alle indendørs processer, i et begrænset område.

Alle rester, der indeholder zink, genbruges.
Risikostyringsforanstaltninger

Tekniske forhold og foranstaltninger på procesniveau
(kilde) for at forhindre udslip

Lokal udsugningsventilation på blandetanke og andre
arbejdsområder med potentiel støvudvikling.
Der anvendes teknikker til opsamling og fjernelse af støv.
Behandle indkapslinger eller semi-indkapslinger, hvor det
er relevant.

Tekniske onsite forhold og foranstaltninger til at reducere eller

8.12.2017
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i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med ændringsforordning (EU) 2015/830
Sump indeslutning er tilvejebragt under tankene og filtrene
io for at opsamle eventuel utilsigtet spild

begrænse udledninger, luftemissioner og udledninger til jord

Spildevandsbehandlingsteknikker på stedet kan
anvendes for at forhindre udslip til vand (hvis
relevant), f.eks.: kemisk udfældning, sedimentering
og filtrering (effektivitet 90-99,98%).
Luftemissioner kontrolleres ved brug af posehusfiltre
og/eller andre luftemissionsreduktionsanordninger,
f.eks. stof- eller posefiltre, vådskrubbere. Dette kan
skabe et generelt undertryk i bygningen.
Generelt kontrolleres og forhindres emissioner ved at
implementere et integreret ledelsessystem, f.eks. ISO
9000, ISO 1400X-serien eller lignende, og, når det er
relevant, ved at være IPPC-kompatibel.

Organisationsforanstaltninger for at forhindre/begrænse udslip fra
stedet

Et sådant ledelsessystem bør omfatte generel
industriel hygiejnepraksis, f.eks.
- information og uddannelse af arbejdstagere

- regelmæssig rengøring af udstyr og gulve
- procedurer for proceskontrol og vedligeholdelse

Behandling og overvågning af udslip til udendørsluft og
udstødningsgasstrømme (proces & hygiejne), i henhold
til national lovgivning.
SEVESO 2-overholdelse, hvis relevant

Forhold og foranstaltninger relateret til
rensningsanlæg

I tilfælde hvor det er relevant: standardstørrelse,

Forhold og foranstaltninger i forbindelse med ekstern behandling af

Hvis nogen, bliver alt farligt affald behandlet af certificerede

affald til bortskaffelse

entreprenører i henhold til EU-lovgivning og national lovgivning.

medmindre andet er angivet.

Brugere af Zn og Zn-forbindelser skal favorisere
genbrugskanalerne for udtjente produkter
Brugere af Zn og Zn-forbindelser skal minimere Znholdigt affald, fremme genbrugsveje og, for de
resterende, bortskaffe affaldsstrømmene i henhold til
affaldsforordningen.
Forhold og foranstaltninger i forbindelse med ekstern nyttiggørelse

Alle rester genanvendes eller håndteres og transporteres i

af affald

henhold til affaldslovgivningen.

Brugere af Zn og Zn-forbindelser skal favorisere
genbrugskanalerne for udtjente produkter
Brugere af Zn og Zn-forbindelser skal minimere Znholdigt affald, fremme genbrugsveje og, for de
resterende, bortskaffe affaldsstrømmene i henhold til
affaldsforordningen.

2.1

Bidragende scenarie, der kontrollerer arbejdstagereksponering

Produktegenskaber
Produktets fysiske form

Solid

Koncentration af stof i produktet

< 25 %
normalt <5 %

Damptryk

< 1 hPa

Andre produktegenskaber

Præparatet er i flydende tilstand, som en pasta eller dispersion eller en anden viskøs eller
polymeriseret matrix, med et lavt niveau af støvdannelse; dog kan der forekomme pulverformer,
middel støvhed påføres derfor som værst fald

Driftsforhold
Anvendte mængder

Årlig byggepladstonnage (tons/år):

Hyppighed og varighed af brug

8 timers skift (standard worst case) antages som
udgangspunkt; det understreges, at den reelle varighed af
eksponeringen kan være mindre. Dette skal tages i
betragtning, når eksponeringen vurderes.

Menneskelige faktorer, der ikke påvirkes af risikostyring

Udækkede kropsdele:

Andre givne driftsforhold, der påvirker arbejdere

Våde processer

eksponering

< 5000 t/år
20 T/d = 7T/skift afhængig af
anvendelse

(Potentielt) Ansigt

Alle indendørs processer i begrænset område.

Risikostyringsforanstaltninger

Tekniske forhold og foranstaltninger på procesniveau
(kilde) for at forhindre udslip

Lokal udsugningsventilation på blandetanke, ovne og
andre arbejdsområder med potentiel støvdannelse,
støvopfangning og -fjernelsesteknikker
Behandle indkapslinger eller semi-indkapslinger, hvor det
er relevant.
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Tekniske forhold og foranstaltninger til at
kontrollere spredning fra kilden til arbejderen

Lokalt udsugningsventilationsanlæg og
procesindkapsling anvendes generelt
Cykloner/filtre (for at minimere støvemissioner):
effektivitet 70%-90% (cykloner); støvfiltre (50-80 %)
LEV i arbejdsområdet: effektivitet 84 % (generisk LEV)

Organisatoriske foranstaltninger til at forhindre/begrænse
udslip, spredning og eksponering

Generelt implementeres integrerede ledelsessystemer
på arbejdspladsen, f.eks. ISO 9000, ISO-ICS 13100 eller
lignende, og er, når det er relevant, IPPC-kompatible.

regelmæssig rengøring af
udstyr og gulve, udvidede
instruktionsmanualer.

procedurer for proceskontrol og
vedligeholdelse. procedurer for
kontrol af personlige
eksponering (hygiejneforanstaltninger).
information og uddannelse af
arbejdstagere i forebyggelse af
eksponering/ulykker. personlige
beskyttelsesforanstaltninger (se
nedenfor)

Forhold og foranstaltninger relateret til personlig
beskyttelse, hygiejne og sundhedsevaluering

Det er obligatorisk at bære beskyttelsestøj
(effektivitet >=90%)
Ved normal håndtering er personlig åndedrætsværn
(åndedrætsværn) ikke nødvendig. Hvis risiko for
overskridelse af OEL/DNEL, brug f.eks.

Øjne

3. Eksponeringsvurdering og reference til dens kilde
3.1.

Sundhed

3.2.

Miljø

støvfilter-halvmaske P1 (effektivitet
75%). støvfilter-halvmaske P2
(effektivitet 90%). støvfilterhalvmaske P3 (effektivitet 95%).
støvfilterfuld maske P1 (effektivitet
75%). støvfilterfuld maske P2
(effektivitet 90 %). støvfilter fuld
maske P3
(effektivitet 97,5 %)

Især når PROC 7, 11, 19 er
involveret, anbefales
åndedrætsværn
sikkerhedsbriller er valgfri

4. Vejledning til downstream-brugeren for at vurdere, om han arbejder inden for de grænser, der er fastsat af ES
4.1.

Sundhed

4.2.

Miljø
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1. Eksponeringsscenarie GES Zn3(PO4)2 -6

Industriel og professionel brug af faste
underlag, der indeholder mindre end 25% w/w
Zn3(PO4)2

ES Ref.: GES Zn3(PO4)2 -6
ES Type: Arbejder

Version: 1.1

Brug beskrivelser
Processer, opgaver, aktiviteter dækket

Der blev ikke identificeret nogen anvendelser, der vedrører dette generiske scenario.
Industriel brug

Professionel brug

2. Operationelle forhold og risikostyringsforanstaltninger
3. Eksponeringsvurdering og reference til dens kilde
3.1.

Sundhed

3.2.

Miljø

4. Vejledning til downstream-brugeren for at vurdere, om han arbejder inden for de grænser, der er fastsat af ES
4.1.

Sundhed

4.2.

Miljø
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1. Eksponeringsscenarie GES Zn3(PO4)2- 7

Industriel og professionel brug af dispersioner,
pastaer og polymeriserede substrater
indeholdende mindre end 25 % w/w Zn3(PO4)2

ES Ref.: GES Zn3(PO4)2- 7
ES Type: Arbejder

Version: 1.1

SU3, SU8, SU9, SU10, SU15, SU16, SU17, SU18, SU19

Brug beskrivelser

PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC19 PC1,
PC9a, PC9b, PC9c, PC14, PC15, PC18

AC0
ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8f, ERC10a, ERC10b, ERC11a, ERC12a, ERC12b
Processer, opgaver, aktiviteter dækket

Industriel brug

Professionel brug

2. Operationelle forhold og risikostyringsforanstaltninger
2.2

ERC12b)

Bidragende scenarie, der kontrollerer miljøeksponering (ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8f, ERC10a, ERC10b, ERC11a, ERC12a,

Dette scenarie dækker både processer i industriel skala og professionel brug. I den beskrevne proces behandles det Zn3(PO4)2holdige præparat/blanding yderligere, hvilket potentielt involverer følgende trin:
- Modtagelse/udpakning af materiale
- Slutpåføring, sprøjtning, indstøbning eller fremstilling af slutproduktet eller genstanden.

ERC8a

Bred spredt indendørs brug af proceshjælpemidler i åbne systemer

ERC8c

Bred spredt indendørs brug resulterer i inklusion i eller på en matrix

ERC8d

Bred spredt udendørs brug af proceshjælpemidler i åbne systemer

ERC8f

Bred spredt udendørs brug, hvilket resulterer i inklusion i eller på en matrix

ERC10a

Bred spredt udendørs brug af langtidsholdbare artikler og materialer med lav frigivelse

ERC10b

Bred spredt udendørs brug af langtidsholdbare artikler og materialer med høj eller tilsigtet frigivelse (inklusive slibende
behandling)

ERC11a

Bred spredt indendørs brug af langtidsholdbare artikler og materialer med lav frigivelse

ERC12a

Industriel forarbejdning af artikler med slibeteknikker (lav frigivelse)

ERC12b

Industriel forarbejdning af artikler med slibeteknikker (high release)

Produktegenskaber
Produktets fysiske form

Solid

Koncentration af stof i produktet

< 25 %

Damptryk

< 1 hPa

Driftsforhold
Anvendte mængder

De involverede mængder i dette scenarie er 10-50
gange mindre end ved blanding (GES 4-GES 5);
koncentrationen af zinkstoffet er også lavere
(<25%).
Typiske mængder for både industrielle og professionelle er
50T/år (typisk), maksimalt 500T/år (i industrielle omgivelser).

Hyppighed og varighed af brug

Kontinuerlig produktion antages som et worst case. Det er
muligt, at brugen ikke er kontinuerlig; dette skal være
tages i betragtning ved estimering af eksponering.

Miljøfaktorer, der ikke påvirkes af
risikostyring

Den modtagende overfladevandstrøm er 18000 m³/d

Andre givne driftsforhold, der påvirker
miljøeksponering

Våde processer. Alt procesvand og ikke-procesvand bør
genanvendes internt i maksimalt omfang. Selv når der
ikke forekommer procesvand, kan der dannes noget
ikke-procesvand, der indeholder zink (f.eks. fra
rengøring)

medmindre andet er angivet

I industrielle og professionelle omgivelser udføres alle
processer i et begrænset område. Alle rester, der
indeholder zink, genbruges.
Risikostyringsforanstaltninger

Tekniske forhold og foranstaltninger på procesniveau
(kilde) for at forhindre udslip
8.12.2017
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Lokal udsugningsventilation på
ovne og andre arbejdsområder
med potentiel støvudvikling. Der
anvendes teknikker til opfangning
og fjernelse af støv.
Indeslutning af væskevolumener i
sumpe for at opsamle/forebygge
utilsigtet spild

I industrielle og professionelle
omgivelser gælder følgende:

Tekniske onsite forhold og foranstaltninger til at reducere eller
begrænse udledninger, luftemissioner og udledninger til jord

- Ved zinkemissioner til vand, kan
der anvendes
spildevandsbehandlingsteknikker
på stedet for at forhindre udslip til
vand (hvis relevant), f.eks.: kemisk
udfældning, sedimentering og
filtrering (effektivitet 90- 99,98%).
Ved eksponeringsmodellering
forudsiges det, at raffinement ved
brugsmængder på >100T/år

Generelt kontrolleres og forhindres emissioner ved
at implementere et passende ledelsessystem.
Dette ville involvere:

Organisationsforanstaltninger for at forhindre/begrænse udslip fra
stedet

af eksponeringsvurderingen for
vand og sediment skal foretages
(eksponering
vurdering baseret på reelle
målte data og lokale parametre).
Behandling af emissionerne til
vand kan være nødvendig under
sådanne forhold (se
"eksponeringsestimering og
risikokarakterisering").
- Luftemissioner kontrolleres
ved brug af posehusfiltre og/
eller andre
luftemissionsreduktionsanordninger,
f.eks. stof- eller posefiltre,
vådskrubbere. Dette kan skabe
et generelt undertryk i
bygningen.
information og uddannelse af
arbejdstagere i forebyggelse
af eksponering/ulykker.
regelmæssig rengøring af
udstyr og gulve, udvidede
instruktionsmanualer.
procedurer for proceskontrol og
vedligeholdelse

Behandling og overvågning af udslip til udendørsluft og
udstødningsgasstrømme (proces & hygiejne), i henhold
til national lovgivning.
SEVESO 2-overholdelse, hvis relevant

Forhold og foranstaltninger relateret til
rensningsanlæg

I tilfælde hvor det er relevant: standardstørrelse,

Forhold og foranstaltninger i forbindelse med ekstern behandling af

Hvis nogen, bliver alt farligt affald behandlet af certificerede

affald til bortskaffelse

entreprenører i henhold til EU-lovgivning og national lovgivning.

medmindre andet er angivet.

Brugere af Zn og Zn-forbindelser skal favorisere
genbrugskanalerne for udtjente produkter
Brugere af Zn og Zn-forbindelser skal minimere Znholdigt affald, fremme genbrugsveje og, for de
resterende, bortskaffe affaldsstrømmene i henhold til
affaldsforordningen.
Forhold og foranstaltninger i forbindelse med ekstern nyttiggørelse
af affald

2.1

Alle rester genanvendes eller håndteres og transporteres i
henhold til affaldslovgivningen.

Bidragende scenarie, der kontrollerer arbejdstagereksponering (PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC19)

PROC4

Anvendelse i batch og anden proces (syntese), hvor mulighed for eksponering opstår

PROC5

Blanding eller blanding i batchprocesser til formulering af præparater og artikler (flertrins- og/eller betydelig kontakt)

PROC7

Industriel sprøjtning

PROC8b

Overførsel af stof eller præparat (ladning/tømning) fra/til beholdere/store beholdere på dedikerede faciliteter

PROC9

Overførsel af stof eller præparat til små beholdere (dedikeret påfyldningslinje, inklusive vejning)

PROC10

Påføring med rulle eller børstning

8.12.2017
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PROC13

Behandling af artikler ved dypning og hældning

PROC19

Håndblanding med intim kontakt og kun PPE tilgængelig

Produktegenskaber
Produktets fysiske form

Solid

Koncentration af stof i produktet

< 25 %

Damptryk

< 1 hPa

Støvethed

Solid, lav støvethed

Andre produktegenskaber

De fleste af processerne indebærer brug af opløsninger eller pastaer; "løsningsstatus"
tages derfor som worst case.

Driftsforhold
Anvendte mængder

Hyppighed og varighed af brug

De involverede mængder i dette scenarie er 10-50
gange mindre end ved blanding (GES 4-GES 5);
koncentrationen af zinkstoffet er også lavere
(<25%).
Typiske mængder for både industrielle og professionelle er
50 T/år (typisk), eller 0,15 T/dag, 0,05 T/skift
maksimal brugsmængde er 500T/år (1,5T/d, 0,5T/skift) i
industrielle omgivelser.
8 timers skift (standard worst case) antages som
udgangspunkt; det understreges, at den reelle varighed af
eksponeringen kan være mindre. Dette skal tages i
betragtning, når eksponeringen vurderes.

Menneskelige faktorer, der ikke påvirkes af risikostyring

Udækkede kropsdele:

(Potentielt) Ansigt

Andre givne driftsforhold, der påvirker arbejdernes
eksponering

Industriel/professionel:

Våde processer, alt indendørs i et
begrænset område

Risikostyringsforanstaltninger

Tekniske forhold og foranstaltninger på procesniveau
(kilde) for at forhindre udslip

Industriel/professionel:

Arbejdsområder med lokal
udsugningsventilation med potentiel
støv- og røgudvikling, støv

indfangning og fjernelse

teknikker. Behandle

indkapslinger eller semi-indkapslinger,

Tekniske forhold og foranstaltninger til at
kontrollere spredning fra kilden til arbejderen

Organisatoriske foranstaltninger til at forhindre/begrænse
udslip, spredning og eksponering

Industriel/professionel:

hvor det er relevant.
Lokale udsugningsventilationssystemer
og proces

indkapslinger anvendes
generelt. Cykloner/filtre (for at
minimere støvemissioner):
effektivitet 70%-90%

Generelt implementeres ledelsessystemer; De
omfatter generel industriel hygiejnepraksis, f.eks.

(cykloner); støvfiltre (50- 80%). LEV
i arbejdsområdet: effektivitet 84
% (generisk LEV)

regelmæssig rengøring af
udstyr og gulve, udvidede
instruktionsmanualer.

procedurer for proceskontrol og
vedligeholdelse. procedurer for
kontrol af personlige
eksponering (hygiejneforanstaltninger).
information og uddannelse af
arbejdstagere i forebyggelse af
eksponering/ulykker. personlige
beskyttelsesforanstaltninger (se
nedenfor)

Forhold og foranstaltninger relateret til personlig
beskyttelse, hygiejne og sundhedsevaluering

Det er obligatorisk at bære beskyttelsestøj
(effektivitet >=90%)
Ved normal håndtering er personlig åndedrætsværn
(åndedrætsværn) ikke nødvendig. Hvis risiko for
overskridelse af OEL/DNEL, brug f.eks.

Øjne

3. Eksponeringsvurdering og reference til dens kilde
3.1.
8.12.2017

støvfilter-halvmaske P1 (effektivitet
75%). støvfilter-halvmaske P2
(effektivitet 90%). støvfilterhalvmaske P3 (effektivitet 95%).
støvfilterfuld maske P1 (effektivitet
75%). støvfilterfuld maske P2
(effektivitet 90 %). støvfilter fuld
maske P3
(effektivitet 97,5 %)

sikkerhedsbriller er valgfri

Sundhed

DA (engelsk)
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Zinkfosfat

Sikkerhedsdatablad
i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med ændringsforordning (EU) 2015/830

3.2.

Miljø

4. Vejledning til downstream-brugeren for at vurdere, om han arbejder inden for de grænser, der er fastsat af ES
4.1.

Sundhed

4.2.

Miljø

8.12.2017

DA (engelsk)
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