
Zinkfosfaat
Veiligheidsvoorschriften
volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de wijzigingsverordening (EU) 2015/830 Datum 
van uitgave: 20-5-2015 Datum herziening: 19-10-2017 Versie: 1.2

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1.
Productformulier

Naam van de stof
Chemische naam

EG-index-nr.
EG-nr.
CAS-nr.
REACH-registratienummer

synoniemen

Product-ID
:
:
:
:
:
:
:
:

Substantie
Zinkfosfaat
trizinkbis(orthofosfaat) 
030-011-00-6
231-944-3
7779-90-0
01-2119485044-40-XXXX
CI 77964 / CI pigment wit 32 / Delaphos 2 (D2) / Delaphos 2M (D2M) / Delaphos 4 (D4) / 
pigment wit 32 / zinkzuurfosfaat / zinkorthofosfaat / zink(II)fosfaat

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Hoofdgebruikscategorie

Gebruik van de stof of het mengsel 

Gebruik van de stof of het mengsel

: Industrieel gebruik

: Gebruik bij de vervaardiging van corrosiewerende 

coatings : Corrosieremmers

1.2.2. Ontraden gebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Gegevens van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad

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

1.4. noodnummer
Noodnummer : +44 (0) 1922 475055

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu H400
— Acuut gevaar, categorie 1
Gevaarlijk voor het aquatisch milieu
— Chronisch gevaar, categorie 1

H410

Volledige tekst van gevarenklassen en H-zinnen : zie rubriek 16

Nadelige fysisch-chemische, menselijke gezondheids- en milieueffecten
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2. Label elementen

Etikettering volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gevarenpictogrammen (CLP) :

Extra etikettering om weer te gevenExtra classificatie(s) om weer te geven

GHS09

Signaalwoord (CLP)
Gevarenaanduidingen (CLP) 
Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

: Waarschuwing

: H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

: P273 - Voorkom lozing in het milieu. P391 - 
Gemorst product opvangen.
P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval, in 
overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

2.3.
Geen aanvullende informatie beschikbaar

Andere gevaren
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Zinkfosfaat
Veiligheidsvoorschriften

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de wijziging van Verordening (EU) 2015/830

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over ingrediënten
3.1.

Naam

stoffen

Product-ID %
Zinkfosfaat (CAS-nr.) 7779-90-0 100

(EG-nr.) 231-944-3
(EC Identificatie-Nr) 030-011-00-6
(REACH-nr) 01-2119485044-40-XXXX

Volledige tekst van H-zinnen: zie rubriek 16

3.2.
Niet toepasbaar

mengsels

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1.
EHBO-maatregelen algemeen EHBO 
na inademing EHBO na contact met 
de huid EHBO na oogcontact EHBO 
na opname door de mond

Beschrijving van eerstehulpmaatregelen

:
:
:
:
:

Als u zich onwel voelt, zoek dan medisch advies.

Breng de persoon in de frisse lucht en zorg dat hij gemakkelijk kan 

ademen. Was de huid met veel water.

Uit voorzorg de ogen spoelen met water.
Geen braken opwekken. Bel een antigifcentrum of een arts als u zich onwel voelt.

4.2. Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd
Symptomen/effecten

Symptomen/effecten na inademing 

Symptomen/effecten na contact met de 

huid Symptomen/effecten na oogcontact 

Symptomen/effecten na inslikken

: Zal   naar verwachting geen significant gevaar opleveren onder verwachte omstandigheden bij normaal 

gebruik. : Geen bij normaal gebruik. Kan lichte irritatie veroorzaken.

: Geen bij normaal gebruik. Kan lichte irritatie veroorzaken. : 

Geen bij normaal gebruik. Kan lichte irritatie veroorzaken.

: Geen onder normale omstandigheden. Kan lichte irritatie veroorzaken.

4.3.
Behandel symptomatisch.

Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1.
Geschikte blusmiddelen 
Ongeschikte blusmiddelen

Blusmiddelen
: Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor omringende 
brand. : Gebruik geen waterstraal. Kooldioxide (CO2).

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Brandgevaar

Explosiegevaar
:
:
:

Niet brandbaar.
Product is niet explosief. Er 

kunnen giftige dampen vrijkomen.Gevaarlijke ontledingsproducten bij brand

5.3.
Voorzorgsmaatregelen brand 

Brandbestrijdingsinstructies 

Bescherming tijdens brandbestrijding

Advies voor brandweerlieden

:
:
:

Wees voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand. Stop het lek als dat veilig kan. Zorg ervoor dat er 

geen wegvloeiend materiaal van brandbestrijding in rioleringen of waterlopen terechtkomt.

Probeer geen actie te ondernemen zonder geschikte beschermende uitrusting. Onafhankelijke 
ademhalingsapparatuur. Volledige beschermende kleding.

Andere informatie : Kan bij blootstelling aan hoge temperaturen ontleden, waarbij giftige gassen vrijkomen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Algemene maatregelen : Vermijd stofvorming.

6.1.1. Voor niet-hulpverleners
Beschermende uitrusting

Noodprocedures
Maatregelen bij vrijkomen van stof

:
:
:

Probeer geen actie te ondernemen zonder geschikte beschermende uitrusting. 

Ventileer de gemorste zone.

Als er overmatig stof kan ontstaan, gebruik dan goedgekeurde adembeschermingsapparatuur.

6.1.2. Voor hulpdiensten
Beschermende uitrusting : Probeer geen actie te ondernemen zonder geschikte beschermende uitrusting. Zie voor meer informatie 

hoofdstuk 8: "Beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming".

Noodprocedures : Vermijd stofvorming.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Voorkom lozing in het milieu.
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Zinkfosfaat
Veiligheidsvoorschriften

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de wijziging van Verordening (EU) 2015/830

6.3. Methoden en materiaal voor insluiting en reiniging
voor insluiting
Reinigingsmethoden 
Overige informatie

: Verzamel gemorst materiaal.

: Het product mechanisch herstellen.
: Voer materialen of vaste resten af   op een geautoriseerde locatie.

6.4. Verwijzing naar andere secties
Zie ook rubrieken 8 en 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1.
Extra gevaren bij verwerking Voorzorgsmaatregelen voor 

het veilig hanteren van de stof of het mengsel Hygiënische 

maatregelen

Voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren

: Zal   naar verwachting geen significant gevaar opleveren onder verwachte omstandigheden bij normaal 

gebruik. : Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Draag persoonlijke beschermingsmiddelen.

: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Was altijd de handen na het hanteren van het 
product.

7.2.
Technische maatregelen

Opslag condities

Voorwaarden voor veilige opslag, inclusief eventuele incompatibiliteit

: Zorg voor voldoende ventilatie, vooral in besloten ruimten.
: Op een goed geventileerde plaats bewaren. Blijf kalm. Bewaar container beneden 50°C op een goed geventileerde plaats. 

Houd de container gesloten wanneer deze niet in gebruik is.

Incompatibele producten

Bewaar temperatuur
: Sterke zuren. Sterke basen. : 
0 - 50 °C

7.3. Specifiek eindgebruik
Geen speciale benodigdheden.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Zinkfosfaat (7779-90-0)
DNEL/DMEL (Werknemers)

Lange termijn - systemische effecten, dermaal 

Lange termijn - systemische effecten, inademing 

DNEL/DMEL (Algemene bevolking) Lange termijn 

- systemische effecten, oraal Lange termijn - 

systemische effecten, inademing Lange termijn - 

systemische effecten, dermaal PNEC (Water )

PNEC aqua (zoetwater)
PNEC aqua (zeewater) 
PNEC (sediment)
PNEC sediment (zoet water) 
PNEC sediment (zeewater) 
PNEC (bodem)
PNEC bodem

PNEC (STP)
PNEC rioolwaterzuiveringsinstallatie

83 mg/kg lichaamsgewicht/dag 

5 mg/m³

0,83 mg/kg lichaamsgewicht/dag

2,5 mg/m
83 mg/kg lichaamsgewicht/dag

0,0206 mg/l
0,0061 mg/l

117,8 mg/kg dwt
56,5 mg/kg dwt

35,6 mg/kg dwt

0,052 mg/l

8.2.

Passende technische controles:

Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Vermijd alle onnodige blootstelling. Handschoenen. Stofdichte kleding.

Materialen voor beschermende kleding:

Draag geschikte beschermende kleding

Handbescherming:

Draag chemisch resistente beschermende handschoenen.

Type Materiaal permeatie Dikte (mm) Penetratie Standaard

EN 374Herbruikbare handschoenen Polyvinylchloride
(PVC)
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Zinkfosfaat
Veiligheidsvoorschriften

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de wijziging van Verordening (EU) 2015/830

Oogbescherming:

Veiligheidsbril

Huid- en lichaamsbescherming:

Draag geschikte beschermende kleding

Ademhalingsbescherming:

Draag bij onvoldoende ventilatie geschikte ademhalingsapparatuur

Type apparaatfilter: Voorwaarde

Stofbescherming

Standaard

EN 143Wegwerp halfgelaatsmasker, herbruikbaar Type P1, Type P2, Type P3
half masker

Beheersing van milieublootstelling:

Voorkom lozing in het milieu.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

fysieke toestand

Verschijning
Kleur
Geur
Geurdrempel
pH
pH-oplossing

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) 

Smeltpunt

Vriespunt
Kookpunt
Vlampunt
Zelfontbrandingstemperatuur 

Ontledingstemperatuur 

Ontvlambaarheid (vast, gas) 

Dampspanning

Relatieve dampdichtheid bij 20 °C 

Relatieve dichtheid

Dichtheid

oplosbaarheid

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Stevig

Poeder.
Gebroken wit.

geurloos.
Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

6 - 8 10% w/w
Geen gegevens beschikbaar

912 °C
Niet toepasbaar

Geen gegevens beschikbaar

Niet toepasbaar

Niet toepasbaar

Geen gegevens beschikbaar

Niet vlambaar.
< 1 hPa
Geen gegevens beschikbaar

Niet toepasbaar

3,3 - 3,7 g/cm³
Onoplosbaar.

Water: < 0,01%
Log Pow
Viscositeit, kinematisch

Viscositeit, dynamisch

Explosieve eigenschappen

Oxiderende eigenschappen

Explosiegrenzen

:
:
:
:
:
:

Geen gegevens beschikbaar

Niet toepasbaar

Geen gegevens beschikbaar

Product is niet explosief.

Niet-oxiderend materiaal volgens EG-criteria. Niet 

toepasbaar

9.2. Andere informatie
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit

Het product is niet-reactief onder normale gebruiks-, opslag- en transportomstandigheden.

10.2. Chemische stabiliteit
Stabiel onder normale omstandigheden.
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Zinkfosfaat
Veiligheidsvoorschriften

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de wijziging van Verordening (EU) 2015/830

10.3.
Onder normale gebruiksomstandigheden zijn geen gevaarlijke reacties bekend.

Mogelijke gevaarlijke reacties

10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen onder de aanbevolen opslag- en gebruiksomstandigheden (zie rubriek 7).

10.5. niet bij elkaar passende materialen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

10.6. gevaarlijke ontbindingsproducten
Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik zouden er geen gevaarlijke ontledingsproducten mogen ontstaan.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1.
Acute giftigheid

Informatie over toxicologische effecten

: Niet geclassificeerd

Zinkfosfaat (7779-90-0)
LD50 orale rat > 5000 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie Ernstig oogletsel/

oogirritatie Sensibilisatie van de 

luchtwegen of de huid Mutageniteit in 

geslachtscellen

kankerverwekkendheid

:
:
:
:
:

Niet geclassificeerd

Niet geclassificeerd

Niet geclassificeerd

Niet geclassificeerd

Niet geclassificeerd

Reproductietoxiciteit
STOT bij eenmalige blootstelling

:
:

Niet geclassificeerd

Niet geclassificeerd

STOT-herhaalde blootstelling

Gevaar bij inademing

:

:

Niet geclassificeerd

Niet geclassificeerd

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1.
Ecologie - algemeen

Toxiciteit

: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Zinkfosfaat (7779-90-0)
LC50 vis 1
EC50 Daphnia 1
EC50 72h algen (1)

0,14 mg/l
0,04 mg/l
0,136 mg/l

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Zinkfosfaat (7779-90-0)
Persistentie en afbreekbaarheid Geen gegevens beschikbaar.

12.3. bioaccumulatief potentieel

Zinkfosfaat (7779-90-0)
bioaccumulatief potentieel Niet vastgesteld.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Zinkfosfaat (7779-90-0)
Ecologie - bodem Niet vastgesteld.

12.5.
Geen aanvullende informatie beschikbaar

Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

12.6.
Geen aanvullende informatie beschikbaar

Andere nadelige effecten

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1.
Regionale wetgeving (afval) Aanbevelingen voor 

verwijdering van product/verpakking

Afvalverwerkingsmethoden

:
:

De verwijdering dient te gebeuren volgens de officiële voorschriften.

Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval, in overeenstemming 
met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Ecologie - afvalstoffen : Voorkom lozing in het milieu.
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Zinkfosfaat
Veiligheidsvoorschriften

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de wijziging van Verordening (EU) 2015/830

RUBRIEK 14: Transportinformatie
In overeenstemming met ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1.
3077

VN-nummer:
3077 3077 3077 3077

14.2.
MILIEU
GEVAARLIJK
STOF, VASTE,
NOS (Zink Fosfaat)

UN juiste vervoersnaam:
MILIEU
GEVAARLIJK
STOF, VASTE,
NOS (Zink Fosfaat)

Milieuvriendelijk
Gevaarlijke stof,
vast, nos (Zink
Fosfaat)

MILIEU
GEVAARLIJK
STOF, VASTE,
NOS (Zink Fosfaat)

MILIEU
GEVAARLIJK
STOF, VASTE,
NOS (Zink Fosfaat)

Beschrijving transportdocument
VN 3077
MILIEU
GEVAARLIJK
STOF, VASTE,
NOS (Zink Fosfaat),
9, III, MARINE
VERONTREINIGING

VN 3077
MILIEU
GEVAARLIJK
STOF, VASTE,
NOS (Zink Fosfaat),
9, III

UN 3077 
Milieugevaarlijke stof,
vast, nos (Zink
Fosfaat), 9, III

VN 3077
MILIEU
GEVAARLIJK
STOF, VASTE,
NOS (Zink Fosfaat),
9, III

VN 3077
MILIEU
GEVAARLIJK
STOF, VASTE,
NOS (Zink Fosfaat),
9, III

14.3.
9

Transportgevarenklasse(n)
9 9 9 9

14.4.
III

Verpakkingsgroep:
III III III III

14.5.
Gevaarlijk voor de
omgeving : Ja

Milieugevaren
Gevaarlijk voor de
omgeving : Ja
Mariene verontreinigende stof: Ja

Gevaarlijk voor de
omgeving : Ja

Gevaarlijk voor de
omgeving : Ja

Gevaarlijk voor de
omgeving : Ja

Geen aanvullende informatie beschikbaar

14.6. Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker

- Vervoer over land
Classificatiecode (ADR) Bijzondere 

bepalingen (ADR) Beperkte hoeveelheden 

(ADR) Vrijgestelde hoeveelheden (ADR) 

Verpakkingsinstructies (ADR) Bijzondere 

verpakkingsbepalingen (ADR) Gemengde 

verpakkingsbepalingen (ADR)

:
:
:
:
:
:
:
:

M7
274, 335, 375, 601 
5kg
E1
P002, IBC08, LP02, R001 
PP12, B3
MP10
T1, BK1, BK2, BK3Handleiding voor transporttanks en bulkcontainers 

(ADR)

Bijzondere bepalingen transporttanks en 
bulkcontainers (ADR)

: TP33

Tankcode (ADR)
Voertuig voor tankvervoer 
Transportcategorie (ADR)

:
:
:
:

SGAV, LGBV
BIJ
3
V13Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Colli 

(ADR)

Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Bulk (ADR) :
:

VC1, VC2
CV13Bijzondere bepalingen voor het vervoer - 

Laden, lossen en behandelen (ADR)

Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.) 
Oranje platen

:
:

90

EAC-code: : 2Z
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- Vervoer over zee
Bijzondere bepalingen (IMDG) Beperkte 

hoeveelheden (IMDG) Vrijgestelde 

hoeveelheden (IMDG) 

Verpakkingsinstructies (IMDG) 

Bijzondere verpakkingsbepalingen 

(IMDG) IBC-verpakkingsinstructies 

(IMDG) IBC-bijzondere bepalingen 

(IMDG) Tankinstructies (IMDG)

Bijzondere bepalingen tank (IMDG) 

EmS-nr. (Vuur)

EmS-nr. (Verspilling)
Stuwagecategorie (IMDG) 
Stuwage en handling (IMDG)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

274, 335, 966, 967, 969 
5 kg
E1
P002, LP02
PP12
IBC08
B3
T1, BK1, BK2, BK3 
TP33
FA
SF
EEN
SW23

- Lucht transport

PCA Vrijgestelde hoeveelheden (IATA) 

PCA Beperkte hoeveelheden (IATA)

PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid 

(IATA) PCA verpakkingsinstructies (IATA)

PCA max netto hoeveelheid (IATA) 

CAO verpakkingsinstructie (IATA) 

CAO max netto hoeveelheid (IATA) 

Bijzondere bepalingen (IATA)

ERG-code (IATA)

:
:
:
:
:
:
:
:
:

E1
Y956
30kgG
956
400kg
956
400kg
A97, A158, A179, A197 
9L

- Binnenvaartvervoer
Classificatiecode (ADN) Bijzondere bepalingen 

(ADN) Beperkte hoeveelheden (ADN) 

Vrijgestelde hoeveelheden (ADN) Benodigde 

apparatuur (ADN) Aantal blauwe kegels/

lichten (ADN) Aanvullende eisen/opmerkingen 

(ADN)

:
:
:
:
:
:
:

M7
274, 335, 375, 601 
5 kg
E1
PP, A
0
* Alleen in gesmolten toestand. ** Voor losgestort vervoer zie ook 7.1.4.1. ** * Alleen bij 
transport in bulk.

- Vervoer per spoor

Classificatiecode (RID) Bijzondere 

bepalingen (RID) Beperkte 

hoeveelheden (RID) Vrijgestelde 

hoeveelheden (RID) 

Verpakkingsinstructies (RID) Bijzondere 

verpakkingsbepalingen (RID) Gemengde 

verpakkingsbepalingen (RID)

:
:
:
:
:
:
:
:

M7
274, 335, 375, 601 
5kg
E1
P002, IBC08, LP02, R001 
PP12, B3
MP10
T1, BK1, BK2Handleiding voor transporttanks en bulkcontainers 

(RID)

Bijzondere bepalingen transporttanks en 
bulkcontainers (RID)

: TP33

Tankcodes voor RID-tanks (RID) 
Transportcategorie (RID)

:
:
:

SGAV, LGBV
3
W13Bijzondere bepalingen voor het vervoer – Colli 

(RID)

Bijzondere bepalingen voor het vervoer – Bulk (RID) :
:

VC1, VC2
CW13, CW31Bijzondere bepalingen voor het vervoer - 

Laden, lossen en behandelen (RID)

Colis express (exprespakketten) (RID) 
Gevaarsidentificatienummer (RID)

:
:

CE11
90

14.7.
Niet toepasbaar

Vervoer in bulk volgens bijlage II van Marpol en de IBC-code
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RUBRIEK 15: Wettelijk verplichte informatie
15.1.

15.1.1. EU-regelgeving

Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieuregelgeving voor de stof of het mengsel

Geen REACH bijlage XVII beperkingen

Zinkfosfaat staat niet op de REACH-kandidatenlijst 
Zinkfosfaat staat niet op de REACH Bijlage XIV-lijst

15.1.2. Nationale regelgeving
Geen aanvullende informatie beschikbaar

15.2.
Er is een chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd

Chemische veiligheidsbeoordeling

RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen en acroniemen:
AT
ADN
ADR
BCF
CLP
DNEL
EC50

Schatting van acute toxiciteit

Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren 

Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg 

Bioconcentratiefactor

Classificatie Etikettering Verpakkingsverordening; Verordening (EG) nr. 1272/2008 

Afgeleide dosis zonder effect

Mediane effectieve concentratie
IATA - International Air Transport Association Zeer 

persistente en zeer bioaccumulerende 

rioolwaterzuiveringsinstallatie

WGK - Gevarenklasse voor water 

Voorspelde concentratie zonder effect 

Mediane dodelijke dosis

International Maritime Dangerous Goods 
CAS# - Chemical Abstract Service nummer

vPvB
STP

PNEC
LD50
IMDG

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: 
Aquatic Acute 1
Aquatisch chronisch 1

H400
H410

Gevaar voor het aquatisch milieu — Acuut gevaar, categorie 1 Gevaar voor het 

aquatisch milieu — Chronisch gevaar, categorie 1 Zeer giftig voor in het water 

levende organismen.

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

VIB EU (REACH bijlage II) - Llewellyn

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is alleen bedoeld om het product te beschrijven met het oog op gezondheids-, veiligheids- en milieuvereisten. Het mag daarom niet worden opgevat als een 
garantie voor een specifieke eigenschap van het product
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Zinkfosfaat
Veiligheidsvoorschriften

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de wijziging van Verordening (EU) 2015/830

Bijlage bij het veiligheidsinformatieblad

Productblootstellingsscenario('s)

ES-type
arbeider

ES titel
Industrieel gebruik van Zn3(PO4)2 bij de formulering van preparaten door de uitgangsmaterialen grondig, droog of in een 
oplosmiddel te mengen met eventueel persen, pelletiseren, sinteren, eventueel gevolgd door verpakken.

arbeider Industrieel gebruik van zinkoxide of Zn3(PO4)2-formuleringen bij de vervaardiging van andere anorganische of 
organische zinkstoffen via verschillende procesroutes, met mogelijk drogen, calcineren en verpakken

arbeider Industrieel en professioneel gebruik van Zn3(PO4)2 als actief laboratoriumreagens in waterige of organische media, voor analyse of 
synthese

arbeider Industrieel gebruik van Zn3(PO4)2- of Zn3(PO4)2-formuleringen als component voor de vervaardiging van vaste mengsels en matrices 
voor verder stroomafwaarts gebruik

arbeider Industrieel gebruik van Zn3(PO4)2- of Zn3(PO4)2-formuleringen als component voor de vervaardiging van dispersies, pasta's of 
andere viskeuze of gepolymeriseerde matrices

arbeider

arbeider

Industrieel en professioneel gebruik van vaste ondergronden die minder dan 25% w/w Zn3(PO4)2 . bevatten

Industrieel en professioneel gebruik van dispersies, pasta's en gepolymeriseerde substraten die minder dan 25% w/w Zn3(PO4)2 
bevatten
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Zinkfosfaat
Veiligheidsvoorschriften

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de wijziging van Verordening (EU) 2015/830

1. Blootstellingsscenario GES Zn3(PO4)2 -1

Industrieel gebruik van Zn3(PO4)2 bij de 
formulering van preparaten door de 
uitgangsmaterialen grondig, droog of in een 
oplosmiddel te mengen met eventueel persen, 
pelletiseren, sinteren, eventueel gevolgd door 
verpakken.

ES-ref.: GES Zn3(PO4)2 -1
ES-type: werknemer

Versie: 1.0

Datum van uitgifte: 19/10/2017

Gebruik beschrijvingen SU3, SU10
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, 
PROC22, PROC26
ERC1, ERC2

Behandelde processen, taken, activiteiten Zn3(PO4)2 wordt gebruikt bij de vervaardiging van preparaten door de uitgangsmaterialen grondig te mengen, 
gevolgd door direct gebruik van de verpakking van het preparaat. Veel verschillende industriële toepassingen 
worden gekenmerkt door dit proces. Daarom vallen deze industriële toepassingen allemaal onder dit algemene 
blootstellingsscenario.

formulering

2. Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen
2.2 Bijdragend scenario dat de milieublootstelling beheerst (ERC1, ERC2)

Uit de verpakking gehaald en na levering in silo's opgeslagen; Uit de silo gehaald, gedoseerd en met de overige reagentia naar de mengtank gevoerd. Het mengen 
gebeurt batchgewijs of continu, afhankelijk van de procesbon. Het mengen gebeurt in een gesloten tank/kamer.;Het preparaat (droge of natte (oplosmiddel/pasta) 
matrix) wordt verder als zodanig gebruikt of verpakt voor verdere behandeling/gebruik.

ERC1 Vervaardiging van stoffen
ERC2 Formulering van preparaten

Producteigenschappen
Fysische vorm van product 
Concentratie van stof in product

Poeder
> 80 %

Operationele voorwaarden

Gebruikte hoeveelheden

Frequentie en duur van gebruik

Jaarlijks tonnage locatie (ton/jaar): 
continue vrijgave

5000 t/jr
7 dagen/week
Continue productie wordt als worst 
case beschouwd. Het is mogelijk dat 
het gebruik niet is
continu; hiermee moet rekening worden 

gehouden bij het schatten van de 

blootstelling.

Omgevingsfactoren die niet worden beïnvloed 
door risicobeheer

De ontvangende oppervlaktewaterstroom is 18000 m³/d

Andere gegeven operationele omstandigheden die de 

blootstelling van het milieu beïnvloeden

Gebruik binnenshuis

Zelfs als er geen proceswater is (bijv. als het hele 
proces droog is), kan wat niet-proceswater zijn

gegenereerd die zink bevatten (bijv. door reiniging) 
Alle zinkhoudende resten worden gerecycled.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau 
(bron) om vrijkomen te voorkomen

Proces binnen gesloten systemen.

Plaatselijke afzuiging wordt aanbevolen waar stof kan 
voorkomen
Insluiting van vloeistofvolumes in opvangbakken om per 
ongeluk morsen op te vangen/te voorkomen
Voorkom lozing van onopgeloste stoffen naar of 
recupereren van afvalwater ter plaatse
On-site afvalwaterbehandelingstechnieken kunnen worden toegepast om 

lozingen in het water te voorkomen (indien van toepassing)

bv: chemische neerslag, sedimentatie en 
filtratie (efficiëntie 90-99,98%).
Gebruik geschikte luchtemissiereductiesystemen (bijv. natte of 
droge gaswasser of lokale STP) om ervoor te zorgen dat de 
emissieniveaus gedefinieerd door lokale regelgeving niet worden 
overschreden
Luchtemissies worden gecontroleerd door gebruik van bag-house

Technische omstandigheden en maatregelen ter plaatse om lozingen, 
luchtemissies en lozingen in de bodem te verminderen of te beperken
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Zinkfosfaat
Veiligheidsvoorschriften

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de wijziging van Verordening (EU) 2015/830

filters en/of andere luchtemissiebeperkende apparaten
bijv. stof- (of zak)filters (tot 99% efficiëntie), natte 
wassers (50-99% efficiëntie). Hierdoor kan een 
algemene onderdruk in het gebouw ontstaan.
Zorg ervoor dat medewerkers zijn opgeleid om uitstoot tot een minimum te beperkenOrganisatorische maatregelen om vrijkomen van de locatie te voorkomen/beperken

Regelmatige reiniging van apparatuur en werkgebied

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot 
rioolwaterzuiveringsinstallatie

Grootte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). 
Geen aanvullende informatie

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van 
afval voor verwijdering

Externe behandeling en verwijdering van afval moeten 
voldoen aan de toepasselijke lokale en/of nationale 
regelgeving
Externe terugwinning en recycling van afval moeten 
voldoen aan de toepasselijke lokale en/of nationale 
regelgeving

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe nuttige toepassing 

van afval

2.1
PROC14, PROC15, PROC22, PROC26)

Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst (PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13,

Zn3(PO4)2 wordt gebruikt bij de vervaardiging van preparaten door de uitgangsmaterialen grondig te mengen, gevolgd door direct gebruik van de verpakking van het 
preparaat. Veel verschillende industriële toepassingen worden gekenmerkt door dit proces.

Daarom vallen deze industriële toepassingen allemaal onder dit algemene blootstellingsscenario.

PROC1
PROC2
PROC3
PROC4
PROC5

Gebruik in gesloten proces, geen kans op blootstelling

Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling 

Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)

Gebruik in batch- en ander proces (synthese) waar kans op blootstelling zich voordoet

Mengen of mengen in batchprocessen voor het formuleren van preparaten en artikelen (meertraps en/of significant 
contact)

PROC8b
PROC9
PROC13
PROC14
PROC15
PROC22
PROC26

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen 

Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) Behandeling van 

voorwerpen door dompelen en gieten

Productie van preparaten of voorwerpen door tabletteren, compressie, extrusie, pelletisering 

Gebruik als laboratoriumreagens

Potentieel gesloten verwerkingen met mineralen/metalen bij verhoogde temperatuur Industriële omgeving Hanteren 

van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur

Producteigenschappen
Fysieke vorm van product Vast of vloeibaar. Wanneer het preparaat in vaste toestand is, kan het a) poedervormig, b) glasachtig of c) 

gepelletiseerd zijn. In de
poedervorm, het kan worden gekenmerkt door hoge stoffigheid in het slechtste geval.

Concentratie van stof in product <= 5% tot >25%

Operationele voorwaarden

Gebruikte hoeveelheden

Frequentie en duur van gebruik

Menselijke factoren die niet worden beïnvloed door risicobeheer

Jaarlijks tonnage locatie (ton/jaar): 

Blootstellingsduur

Onbedekte lichaamsdelen:

Er kunnen verhoogde temperatuurstappen (~=100°C) optreden. 

Alle binnenprocessen in een besloten ruimte.

< 5000 t/jr
< 8 u/dag

(Potentieel) Gezicht

Andere gegeven operationele omstandigheden die van invloed zijn op de blootstelling van 

werknemers

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau 
(bron) om vrijkomen te voorkomen

Tijdens binnenprocessen of in gevallen waar natuurlijke 
ventilatie niet voldoende is, moet LEV aanwezig zijn op 
punten waar emissies kunnen optreden. Buiten is LEV over 
het algemeen niet vereist.
Insluiting van vloeistofvolumes in opvangbakken om per 
ongeluk morsen op te vangen/te voorkomen
Lokale afzuiging - rendement van minimaal 90- 
95%
Cyclonen/filters (voor het minimaliseren van 
stofemissies): efficiëntie: 70-90% (cyclonen), 50-80% 
(stoffilters), 85-95% (dubbeltraps, cassettefilters)
Procesbehuizing, vooral in de droog-/calcinerings-/
verpakkingseenheden (mogelijk stoffige) Stofbeheersing: 
stof en Zn in stof moeten worden gemeten in de lucht op 
de werkplek (statisch of individueel) volgens de nationale 
voorschriften.
Speciale zorg voor het algemeen tot stand brengen en 
onderhouden van een schone werkomgeving door bijv.: 
Opslag van verpakt Zn-product in daarvoor bestemde zones, 
bijv.:

Technische voorwaarden en maatregelen om verspreiding 
van de bron naar de werknemer te beheersen

Reiniging van proces
apparatuur en werkplaats
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Zinkfosfaat
Veiligheidsvoorschriften

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de wijziging van Verordening (EU) 2015/830

Organisatorische maatregelen om vrijkomen, verspreiding en 
blootstelling te voorkomen/beperken

Een dergelijk managementsysteem zou algemene industriële 
hygiënepraktijken omvatten, bijvoorbeeld:

voorlichting en opleiding van 
werknemers over het voorkomen 
van blootstelling/ongevallen.
procedures voor het beheersen van 
persoonlijke blootstelling 
(hygiënemaatregelen). regelmatige 
reiniging van apparatuur en vloeren,
uitgebreide handleidingen voor 
arbeiders. procedures voor 
procesbeheersing en
onderhoud. persoonlijk
beschermingsmaatregelen (zie 
hieronder)
stoffilter-halfgelaatsmasker P1 
(rendement 75%). stoffilter-
halfgelaatsmasker P2 (rendement 
90%). stoffilter-halfgelaatsmasker P3 
(rendement 95%). stoffilter-volmasker 
P1 (rendement 75%). stoffilter-
volgelaatsmasker P2 (rendement 90 
%). stoffilter-volmasker P3
(rendement 97,5%)

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot 
persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie

Bij normaal gebruik is geen persoonlijke 
ademhalingsbescherming (ademhalingsapparaat) nodig. Bij 
risico op overschrijding van de OEL/DNEL, gebruik bijv.:

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar de bron

3.1.

3.2.

Gezondheid

Omgeving

4. Richtlijnen voor downstreamgebruiker om te evalueren of hij binnen de door de ES . gestelde grenzen werkt

4.1. Gezondheid

4.2. Omgeving
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Zinkfosfaat
Veiligheidsvoorschriften

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de wijziging van Verordening (EU) 2015/830

1. Blootstellingsscenario GES Zn3(PO4)2 -2

Industrieel gebruik van zinkoxide of Zn3(PO4)2 
- formuleringen bij de productie van andere 
anorganische of organische zinkstoffen via 
verschillende procesroutes, met mogelijk 
drogen, calcineren en verpakken

ES-ref.: GES Zn3(PO4)2 -2
ES-type: werknemer

Versie: 1.1

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

Behandelde processen, taken, activiteiten Zn3(PO4)2 wordt gebruikt als uitgangsmateriaal voor de productie van verschillende andere 
anorganische en organische zinkverbindingen. Alle fabricageprocessen vallen onder het huidige 
scenario.
Vervaardiging

2. Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen
2.2

Beschrijving van activiteiten/processen die in het blootstellingsscenario worden behandeld:

- Ontvangst van de Zn3(PO4)2- of Zn3(PO4)2-bevattende formulering, of Zn3(PO4)2-houdende grondstof in de reactor
- Sequentiële toevoeging van reagentia voor zuiveringsstappen en filtratie op persfilter, indien nodig (ventilatie is aangepast).
- Concentratie door waterverdamping, onder afzuigkap.
- Eventueel uitgieten op een koelband.

Bijdragend scenario dat de milieublootstelling beheerst (ERC1, ERC2, ERC5, ERC6a)

- Lossen en verpakken van geproduceerde zinkverbindingen. Werknemers moeten de zak of trommel onder de afvoerleiding plaatsen en afstellen en het proces in 
gang zetten. Gevulde zakken of vaten worden vervolgens gesloten en naar de opslagruimte gebracht.

- Blootstelling aan stof kan optreden tijdens het verpakken van het poeder. Oplossingen worden verpakt in tussenliggende bulkcontainers (ca. 1 m3 inhoud); vaste stoffen worden 
verpakt in zakken of vaten.

- Onderhoudswerkzaamheden 

ERC1

ERC2
ERC5
ERC6a

Vervaardiging van stoffen 

Formulering van preparaten

Industrieel gebruik resulterend in opname in of op een matrix

Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten)

Producteigenschappen
Fysieke vorm van product Poeder

> 99%
of in oplossing.

< 1 hPa

Concentratie van stof in product

Dampdruk

Operationele voorwaarden

Gebruikte hoeveelheden Jaarlijks tonnage terrein: < 75 T
per dag wordt Zn3(PO4)2 
omgezet in een equivalente Zn-
verbinding
7 dagen/week
Continue productie wordt als worst 
case beschouwd. Het is mogelijk dat 
het gebruik niet is
continu; hiermee moet rekening worden 

gehouden bij het schatten van de 

blootstelling.

18000 m³/d
tenzij anders gespecificeerd

Frequentie en duur van gebruik Continue afgifte

Omgevingsfactoren die niet worden beïnvloed 
door risicobeheer

Standaard voor generiek scenario:

Andere gegeven operationele omstandigheden die de 

blootstelling van het milieu beïnvloeden

Natte processen (uitloging, filtering, zuivering) 
gevolgd door drogen (eventueel malen) en 
verpakken
Alle processen binnenshuis, in een besloten ruimte.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau 
(bron) om vrijkomen te voorkomen

Zorgvuldig gebruik van zuren en bijtende oplossingen, indien gebruikt

8-12-2017 NL (Engels) 13/30



Zinkfosfaat
Veiligheidsvoorschriften

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de wijziging van Verordening (EU) 2015/830

Onder de tanks en de filters is een opvangbak voorzien om 
eventuele lekkage op te vangen. Indien van toepassing, 
moet het proceswater specifiek worden behandeld 
voordat het wordt geloosd
Doseer- en verpakkingshandelingen vinden plaats onder 
een speciale ventilatiekap
Proceslucht wordt gefilterd voordat deze buiten het gebouw wordt 

vrijgegeven

On-site afvalwaterbehandelingstechnieken zijn (indien van 
toepassing) bijv.: chemische neerslag, sedimentatie, filtratie 
(rendement 90-99,98%). Insluiting van vloeistofvolumes in 
opvangbakken om per ongeluk morsen op te vangen/te 
voorkomen
Luchtemissies worden gecontroleerd door het gebruik van 
zakkenfilters en/of andere luchtemissiebeperkende apparaten
bijv. stof- (of zak)filters (tot 99% efficiëntie), natte 
wassers (50-99% efficiëntie). Hierdoor kan een 
algemene onderdruk in het gebouw ontstaan. 
Luchtemissies worden continu gecontroleerd.
Over het algemeen worden emissies gecontroleerd en voorkomen 
door een geïntegreerd managementsysteem te implementeren
bijv. ISO 9000, ISO 1400X-serie, of gelijkaardig, en, 
indien van toepassing, door IPPC-compatibel te zijn.

Technische omstandigheden en maatregelen ter plaatse om lozingen, 
luchtemissies en lozingen in de bodem te verminderen of te beperken

Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de locatie te voorkomen/beperken

Een dergelijk managementsysteem moet algemene industriële 
hygiënepraktijken omvatten, bijvoorbeeld:
- informatie en opleiding van werknemers
- regelmatige reiniging van apparatuur en vloeren
- procedures voor procesbeheersing en -onderhoud 
Behandeling en bewaking van emissies naar 
buitenlucht en uitlaatgasstromen (proces & hygiëne), 
volgens nationale regelgeving.
SEVESO 2-conformiteit, indien van toepassing

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot 
rioolwaterzuiveringsinstallatie

Indien van toepassing: standaardmaat, tenzij 
anders aangegeven.

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van 
afval voor verwijdering

Indien aanwezig, worden alle gevaarlijke afvalstoffen behandeld door 
gecertificeerde aannemers in overeenstemming met de EU- en 
nationale wetgeving. Gebruikers van Zn en Zn-verbindingen moeten de 
voorkeur geven aan recyclingkanalen van de producten aan het einde 
van hun levensduur Gebruikers van Zn en Zn-verbindingen moeten Zn-
houdend afval minimaliseren, recyclingroutes bevorderen en, voor de 
rest, de afvalstromen afvoeren volgens de afvalregeling.

Alle restanten van het natte proces worden gerecycled.Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe nuttige toepassing 

van afval Gebruikers van Zn en Zn-verbindingen moeten de voorkeur 
geven aan recyclingkanalen van de producten aan het einde van 
hun levensduur Gebruikers van Zn en Zn-verbindingen moeten 
Zn-houdend afval minimaliseren, recyclingroutes bevorderen 
en, voor de rest, de afvalstromen afvoeren volgens de 
afvalregeling.

2.1
PROC15, PROC21, PROC23, PROC26)

Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst (PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13,

PROC1
PROC2
PROC3
PROC4
PROC5

Gebruik in gesloten proces, geen kans op blootstelling

Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling 

Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)

Gebruik in batch- en ander proces (synthese) waar kans op blootstelling zich voordoet

Mengen of mengen in batchprocessen voor het formuleren van preparaten en artikelen (meertraps en/of significant 
contact)

PROC8b
PROC9
PROC13
PROC15
PROC21
PROC23
PROC26

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen 

Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) Behandeling van 

voorwerpen door dompelen en gieten

Gebruik als laboratoriumreagens

Laagenergetische manipulatie van in materialen en/of voorwerpen gebonden stoffen

Open verwerkings- en overslaghandelingen met mineralen/metalen bij verhoogde temperatuur 

Hanteren van vaste anorganische stoffen bij omgevingstemperatuur

Producteigenschappen
Fysieke vorm van product Poeder
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Zinkfosfaat
Veiligheidsvoorschriften

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de wijziging van Verordening (EU) 2015/830

Concentratie van stof in product ≈ 100 %
of in oplossing.

< 1 hPaDampdruk

Operationele voorwaarden

Gebruikte hoeveelheden Maximale dagelijkse tonnage van de site (kg/dag): < 25 T
ton per dienst
< 8 u/dag
Het slechtste geval

(Potentieel) Gezicht

Frequentie en duur van gebruik Blootstellingsduur

Menselijke factoren die niet worden beïnvloed door risicobeheer Onbedekte lichaamsdelen:

Alle binnenprocessen in een besloten ruimte.Andere gegeven operationele omstandigheden die van invloed zijn op de blootstelling van 

werknemers

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau 
(bron) om vrijkomen te voorkomen

Procesbehuizingen of semi-behuizingen waar van 
toepassing.
Lokale afzuigventilatiewerkgebieden met mogelijke 
stof- en rookontwikkeling, stofopvang- en 
verwijderingstechnieken
Insluiting van vloeistofvolumes in opvangbakken om per 
ongeluk morsen op te vangen/te voorkomen
Lokale afzuiging - rendement van minimaal 90- 
95%
Cyclonen/filters (voor het minimaliseren van 
stofemissies): efficiëntie: 70-90% (cyclonen), 50-80% 
(stoffilters), 85-95% (dubbeltraps, cassettefilters)
Procesbehuizing, vooral in de droog-/calcinerings-/
verpakkingseenheden (mogelijk stoffige) Stofbeheersing: 
stof en Zn in stof moeten worden gemeten in de lucht op 
de werkplek (statisch of individueel) volgens de nationale 
voorschriften.
Speciale zorg voor het algemeen tot stand brengen en 
onderhouden van een schone werkomgeving door bijv.: 
Opslag van verpakt Zn-product in daarvoor bestemde zones, 
bijv.:
Over het algemeen worden geïntegreerde 
managementsystemen op de werkplek geïmplementeerd, bijv. 
ISO 9000, ISO-ICS 13100 of dergelijke, en zijn, indien van 
toepassing, IPPC-compatibel.
Een dergelijk managementsysteem zou algemene industriële 
hygiënepraktijken omvatten, bijvoorbeeld:

Technische voorwaarden en maatregelen om verspreiding 
van de bron naar de werknemer te beheersen

Reiniging van proces
apparatuur en werkplaats

Organisatorische maatregelen om vrijkomen, verspreiding en 
blootstelling te voorkomen/beperken

voorlichting en opleiding van 
werknemers over het voorkomen van 
blootstelling/ongevallen. persoonlijke 
beschermingsmaatregelen (zie 
hieronder). procedures voor het 
beheersen van persoonlijke blootstelling 
(hygiënemaatregelen). procedures voor 
procesbeheersing en
onderhoud. regelmatige reiniging van 
apparatuur en vloeren, uitgebreide 
instructiehandleidingen voor werknemers

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot 
persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie

Het dragen van handschoenen en beschermende 
kleding is verplicht (rendement >=90%).
Bij normaal gebruik is geen persoonlijke 
ademhalingsbescherming (ademhalingsapparaat) nodig. Bij 
risico op overschrijding van de OEL/DNEL, gebruik bijv.:

stoffilter-halfgelaatsmasker P1 
(rendement 75%). stoffilter-
halfgelaatsmasker P2 (rendement 
90%). stoffilter-halfgelaatsmasker P3 
(rendement 95%). stoffilter-volmasker 
P1 (rendement 75%). stoffilter-
volgelaatsmasker P2 (rendement 90 
%). stoffilter-volmasker P3
(rendement 97,5%)
veiligheidsbril is optioneelOgen

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar de bron

3.1.

3.2.

Gezondheid

Omgeving

4. Richtlijnen voor downstreamgebruiker om te evalueren of hij binnen de door de ES . gestelde grenzen werkt

4.1. Gezondheid
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4.2. Omgeving
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1. Blootstellingsscenario GES Zn3(PO4)2 -3

Industrieel en professioneel gebruik van Zn3(PO4)2 
als actief laboratoriumreagens in waterige of 
organische media, voor analyse of synthese

ES-ref.: GES Zn3(PO4)2 -3
ES-type: werknemer

Versie: 1.1

Gebruik beschrijvingen SU3, SU10, SU22, SU24
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15 PC19, 
PC21, PC28, PC39
ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b, ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8f 
Industrieel gebruik
Professioneel gebruik

Behandelde processen, taken, activiteiten

2. Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen
2.2 Bijdragend scenario dat de milieublootstelling beheerst (ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b, ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8f)

Analyse: monster (vast of vloeibaar) behandeling of voorbereiding: de stof zit in het monster of in de reagentia;of synthese: manipulaties zijn 
meestal onder ventilatie (bijv. laminaire stroming, ventilatiekap);De stof wordt gebruikt:
- op industriële schaal, in industriële installaties voor luchtregeling en waterbehandeling

- op professionele schaal door laboratoria

ERC1
ERC2
ERC4
ERC6a
ERC6b
ERC8a
ERC8c
ERC8d
ERC8f

Vervaardiging van stoffen 

Formulering van preparaten

Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten die geen onderdeel worden van 

voorwerpen Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten) 

Industrieel gebruik van reactieve verwerkingshulpmiddelen

Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen 

Wijdverbreid gebruik (binnen) resulterend in opname in of op een matrix 

Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen 

Wijdverbreid gebruik (buiten) resulterend in opname in of op een matrix

Producteigenschappen
Fysieke vorm van product Stevig

< 80 %
hogere cijfers (>95%) zijn 

gebruikelijk < 1 hPa

Concentratie van stof in product

Dampdruk

Operationele voorwaarden

Gebruikte hoeveelheden < 5 t/jr
Industriële schaal
< 0,5 t/jr
Professionele weegschaal

Continue productie wordt als worst 
case beschouwd. Het is mogelijk dat 
het gebruik niet is
continu; hiermee moet rekening worden 

gehouden bij het schatten van de 

blootstelling.

tenzij anders gespecificeerd

Frequentie en duur van gebruik

Omgevingsfactoren die niet worden beïnvloed 
door risicobeheer

De ontvangende oppervlaktewaterstroom is 18000 m³/d

Andere gegeven operationele omstandigheden die de 

blootstelling van het milieu beïnvloeden

Alle binnenprocessen, in een besloten ruimte, Alle 
zinkhoudende resten worden gerecycled.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau 
(bron) om vrijkomen te voorkomen

Proces binnen gesloten systemen.

Indien relevant worden technieken voor het opvangen en 
verwijderen van stof toegepast op lokale afzuigventilatie 
(centrale behandeling, wassers, filters,...)
Insluiting van vloeistofvolumes om afvalstromen op 
te vangen
Op industriële schaal zal het afvalwater worden behandeld in de on-site 
afvalwaterbehandelingstechnieken die kunnen worden toegepast om 
lozingen in het water te voorkomen (indien van toepassing), 
bijvoorbeeld: chemische neerslag,
sedimentatie en filtratie (efficiëntie 90-99,98%). Op 
professionele schaal worden de emissies behandeld

Technische omstandigheden en maatregelen ter plaatse om lozingen, 
luchtemissies en lozingen in de bodem te verminderen of te beperken
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meestal door STP. Professionele diensten zullen worden gebruikt voor de 

behandeling van afvalstromen, bijvoorbeeld voor de terugwinning van 

metallische vaste stoffen (voor recycling), en voor de terugwinning van

bijv. zure oplossingen die de stof bevatten.
Luchtemissies worden gecontroleerd door gebruiksfilters en/
of andere luchtemissiebeperkende apparaten, bijv. stof- (of 
zak)filters (tot 99% efficiëntie), natte wassers (50- 99% 
efficiëntie). Hierdoor kan een algemene onderdruk in het 
laboratorium ontstaan.
Over het algemeen worden emissies gecontroleerd en voorkomen 
door een geïntegreerd managementsysteem te implementeren
bijv. ISO 9000, ISO 1400X-serie, of gelijkaardig, en, 
indien van toepassing, door IPPC-compatibel te zijn.

Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de locatie te voorkomen/beperken

Een dergelijk managementsysteem moet algemene industriële 
hygiënepraktijken omvatten, bijvoorbeeld:
- informatie en opleiding van werknemers
- regelmatige reiniging van apparatuur en vloeren
- procedures voor procesbeheersing en -onderhoud 
Behandeling en bewaking van emissies naar 
buitenlucht en uitlaatgasstromen (proces & hygiëne), 
volgens nationale regelgeving.
Indien van toepassing: standaardmaat, tenzij 
anders aangegeven.

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot 
rioolwaterzuiveringsinstallatie

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van 
afval voor verwijdering

Indien aanwezig, worden alle gevaarlijke afvalstoffen behandeld door 
gecertificeerde aannemers in overeenstemming met de EU- en 
nationale wetgeving. Gebruikers van Zn en Zn-verbindingen moeten de 
voorkeur geven aan recyclingkanalen van de producten aan het einde 
van hun levensduur Gebruikers van Zn en Zn-verbindingen moeten Zn-
houdend afval minimaliseren, recyclingroutes bevorderen en, voor de 
rest, de afvalstromen afvoeren volgens de afvalregeling.

Alle residuen worden gerecycled of behandeld en 
vervoerd volgens de afvalwetgeving.

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe nuttige toepassing 

van afval

2.1
PROC15)

Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst (PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9,

PROC1
PROC2
PROC3
PROC4
PROC5

Gebruik in gesloten proces, geen kans op blootstelling

Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling 

Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)

Gebruik in batch- en ander proces (synthese) waar kans op blootstelling zich voordoet

Mengen of mengen in batchprocessen voor het formuleren van preparaten en artikelen (meertraps en/of significant 
contact)

PROC8a Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen

PROC8b
PROC9
PROC15

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen 

Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) Gebruik als 

laboratoriumreagens

Producteigenschappen
Fysieke vorm van product Vaste vloeistof

> 80 %

hogere cijfers (>95%) zijn 

gebruikelijk < 1 hPa

Solide, hoge stoffigheid

Concentratie van stof in product

Dampdruk
Stoffigheid

Andere productkenmerken: Wanneer het preparaat in vaste toestand is, kan het a) poedervormig, b) glasachtig of c) gepelletiseerd zijn.

Operationele voorwaarden

Gebruikte hoeveelheden Jaarlijks tonnage van de site (ton/jaar): < 5 t/jr
Industriële schaal
< 0,5 t/jr
Professionele weegschaal

Jaarlijks tonnage van de site (ton/jaar):

Frequentie en duur van gebruik Gebruik is meestal intermitterend, maar continu gebruik wordt als 
worst case beschouwd. Het is mogelijk dat het gebruik niet continu 
is; hiermee moet rekening worden gehouden bij het schatten van de 
blootstelling.

Menselijke factoren die niet worden beïnvloed door risicobeheer Andere 

gegeven operationele omstandigheden die van invloed zijn op werknemers

Onbedekte lichaamsdelen:

hoge temperatuurstappen kunnen voorkomen in beschermde zones

(Potentieel) Gezicht
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blootstelling (zuurkasten)
alle binnenprocessen in besloten ruimten, 
inclusief kasten voor gevaarlijke stoffen.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau 
(bron) om vrijkomen te voorkomen

Procesbehuizingen of semi-behuizingen waar van 
toepassing.
Lokale afzuigventilatiewerkgebieden met mogelijke 
stof- en rookontwikkeling, stofopvang- en 
verwijderingstechnieken
Insluiting van vloeistofvolumes en opvang in 
speciale circuits
Op de banken en in de zuurkasten zijn waar 
nodig lokale afzuigsystemen voorzien.

Procesbehuizingen indien relevant

Technische voorwaarden en maatregelen om verspreiding 
van de bron naar de werknemer te beheersen

Stofbeheersing: stof en Zn in stof moeten worden 
gemeten in de lucht op de werkplek (statisch of 
individueel) volgens de nationale voorschriften.
Speciale zorg voor het algemeen tot stand brengen en 
onderhouden van een schone werkomgeving door bijv.: 
Opslag van verpakt Zn-product in daarvoor bestemde zones, 
bijv.:
Over het algemeen worden geïntegreerde 
managementsystemen op de werkplek geïmplementeerd, bijv. 
ISO 9000, ISO-ICS 13100 of dergelijke, en zijn, indien van 
toepassing, IPPC-compatibel.
Het dragen van beschermende kleding is verplicht 
(efficiëntie >=90%)
Handschoenen kunnen af   en toe worden gebruikt als het risico 
bestaat op direct contact met de stof.
Bij normaal gebruik is geen persoonlijke 
ademhalingsbescherming (ademhalingsapparaat) nodig. Bij 
risico op overschrijding van de OEL/DNEL, gebruik bijv.:

Reiniging van proces
apparatuur en laboratorium 
gevaarlijke stoffen
kasten

Organisatorische maatregelen om vrijkomen, verspreiding en 
blootstelling te voorkomen/beperken

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot 
persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie

stoffilter-halfgelaatsmasker P1 
(rendement 75%). stoffilter-
halfgelaatsmasker P2 (rendement 
90%). stoffilter-halfgelaatsmasker P3 
(rendement 95%). stoffilter-volmasker 
P1 (rendement 75%). stoffilter-
volgelaatsmasker P2 (rendement 90 
%). stoffilter-volmasker P3
(rendement 97,5%)
veiligheidsbril is optioneel, maar wordt 
meestal beschouwd als "normale 
laboratoriumpraktijk"

Ogen

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar de bron

3.1.

3.2.

Gezondheid

Omgeving

4. Richtlijnen voor downstreamgebruiker om te evalueren of hij binnen de door de ES . gestelde grenzen werkt

4.1. Gezondheid

4.2. Omgeving
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1. Blootstellingsscenario GES Zn3(PO4)2 -4

Industrieel gebruik van Zn3(PO4)2 of Zn3(PO4)2 - 
formuleringen als component voor de vervaardiging 
van vaste mengsels en matrices voor verder 
stroomafwaarts gebruik

ES-ref.: GES Zn3(PO4)2 -4
ES-type: werknemer

Versie: 1.1

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

Behandelde processen, taken, activiteiten Zn3(PO4)2 of Zn3(PO4)2 bevattende preparaten worden gebruikt bij de vervaardiging van droge 
preparaten door de uitgangsmaterialen grondig te mengen, eventueel gevolgd door persen of 
pelletiseren, en tenslotte verpakken van het preparaat.

2. Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen
2.2

In de beschreven werkwijze is het Zn3(PO4)2 (/Zn-verbinding) bevattende preparaat/mengsel optioneel:
- Geperst bij hoge temperatuur (>1000°C), gemalen en opnieuw geperst/gesinterd of gefrit bij hoge temperatuur

- Gesmolten bij hoge temperatuur (>500°C) en verder gegoten als glasachtig materiaal

- Geperst en gepelletiseerd bij lage temperatuur

En vervolgens verpakt, of als zodanig gebruikt, in verdere behandeling/gebruik

Bijdragend scenario dat de milieublootstelling beheerst (ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC7, ERC10a, ERC10b, ERC11a)

ERC1
ERC2
ERC3
ERC4
ERC5
ERC7
ERC10a
ERC10b

Vervaardiging van stoffen 

Formulering van preparaten 

Formulering in materialen

Industrieel gebruik van verwerkingshulpmiddelen in processen en producten, die geen onderdeel worden van 

voorwerpen Industrieel gebruik resulterend in opname in of op een matrix

Industrieel gebruik van stoffen in gesloten systemen

Wijdverbreid gebruik buitenshuis van duurzame artikelen en materialen met lage afgifte

Wijdverbreid gebruik buitenshuis van duurzame artikelen en materialen met hoge of beoogde afgifte (inclusief schurende 
verwerking)

ERC11a Wijdverbreid gebruik binnenshuis van duurzame artikelen en materialen met lage afgifte

Producteigenschappen
Fysieke vorm van product Stevig

< 25 %
meestal <5%

< 1 hPa

Concentratie van stof in product

Dampdruk

Operationele voorwaarden

Gebruikte hoeveelheden

Frequentie en duur van gebruik

Jaarlijks tonnage van de site (ton/jaar): < 5000 t/jr
Continue productie wordt als worst 
case beschouwd. Het is mogelijk dat 
het gebruik niet is
continu; hiermee moet rekening worden 

gehouden bij het schatten van de 

blootstelling.

tenzij anders gespecificeerdOmgevingsfactoren die niet worden beïnvloed 
door risicobeheer

De ontvangende oppervlaktewaterstroom is 18000 m³/d

Andere gegeven operationele omstandigheden die de 

blootstelling van het milieu beïnvloeden

Alle droge processen overal, geen proceswater. Zelfs 
als er geen proceswater is (met het hele proces 
droog), kan enig niet-proceswater worden 
gegenereerd dat zink bevat (bijv. door reiniging). 
Stappen bij hoge temperaturen zijn mogelijk.

Alle processen worden binnen uitgevoerd in een besloten 
ruimte. Hoge temperatuurstappen zijn mogelijk. Alle 
zinkhoudende resten worden gerecycled.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau 
(bron) om vrijkomen te voorkomen

Plaatselijke afzuigventilatie op ovens en andere 
werkgebieden met mogelijke stofontwikkeling.
Er worden stofafvang- en verwijderingstechnieken toegepast.
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Procesbehuizingen of semi-behuizingen waar van 
toepassing.
Geen proceswater, dus mogelijke emissies naar water zijn 
beperkt en niet procesgerelateerd.
On-site afvalwaterbehandelingstechnieken kunnen worden toegepast om 

lozingen in het water te voorkomen (indien van toepassing)

bv: chemische neerslag, sedimentatie en 
filtratie (efficiëntie 90-99,98%).
Luchtemissies worden gecontroleerd door het gebruik van 
zakkenfilters en/of andere luchtemissiebeperkende apparaten
bijv. stof- of zakfilters, natte wassers. Hierdoor kan 
een algemene onderdruk in het gebouw ontstaan.

Technische omstandigheden en maatregelen ter plaatse om lozingen, 
luchtemissies en lozingen in de bodem te verminderen of te beperken

Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de locatie te voorkomen/beperken Over het algemeen worden emissies gecontroleerd en voorkomen 
door een geïntegreerd managementsysteem te implementeren
bijv. ISO 9000, ISO 1400X-serie, of gelijkaardig, en, 
indien van toepassing, door IPPC-compatibel te zijn.

Een dergelijk managementsysteem moet algemene industriële 
hygiënepraktijken omvatten, bijvoorbeeld:
- informatie en opleiding van werknemers
- regelmatige reiniging van apparatuur en vloeren
- procedures voor procesbeheersing en -onderhoud 
Behandeling en bewaking van emissies naar 
buitenlucht en uitlaatgasstromen (proces & hygiëne), 
volgens nationale regelgeving.
SEVESO 2-conformiteit, indien van toepassing

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot 
rioolwaterzuiveringsinstallatie

Indien van toepassing: standaardmaat, tenzij 
anders aangegeven.

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van 
afval voor verwijdering

Indien aanwezig, worden alle gevaarlijke afvalstoffen behandeld door 
gecertificeerde aannemers in overeenstemming met de EU- en 
nationale wetgeving. Gebruikers van Zn en Zn-verbindingen moeten de 
voorkeur geven aan recyclingkanalen van de producten aan het einde 
van hun levensduur Gebruikers van Zn en Zn-verbindingen moeten Zn-
houdend afval minimaliseren, recyclingroutes bevorderen en, voor de 
rest, de afvalstromen afvoeren volgens de afvalregeling.

Alle residuen worden gerecycled of behandeld en 
vervoerd volgens de afvalwetgeving.
Gebruikers van Zn en Zn-verbindingen moeten de voorkeur 
geven aan recyclingkanalen van de producten aan het einde van 
hun levensduur Gebruikers van Zn en Zn-verbindingen moeten 
Zn-houdend afval minimaliseren, recyclingroutes bevorderen 
en, voor de rest, de afvalstromen afvoeren volgens de 
afvalregeling.

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe nuttige toepassing 

van afval

2.1
PROC14, PROC15, PROC22)

Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst (PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13,

Industriële formulering van droge preparaten/mengsels door de zinkverbindingen grondig te mengen met de andere uitgangsmaterialen, eventueel te persen, 
pelletiseren, sinteren en verpakken van de preparaten/mengsels

PROC1
PROC2
PROC3
PROC4
PROC5

Gebruik in gesloten proces, geen kans op blootstelling

Gebruik in een gesloten, continu proces met incidentele gecontroleerde blootstelling 

Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering)

Gebruik in batch- en ander proces (synthese) waar kans op blootstelling zich voordoet

Mengen of mengen in batchprocessen voor het formuleren van preparaten en artikelen (meertraps en/of significant 
contact)

PROC8b
PROC9
PROC13
PROC14
PROC15
PROC22

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen 

Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) Behandeling van 

voorwerpen door dompelen en gieten

Productie van preparaten of voorwerpen door tabletteren, compressie, extrusie, pelletisering 

Gebruik als laboratoriumreagens

Potentieel gesloten verwerkingen met mineralen/metalen bij verhoogde temperatuur Industriële omgeving

Producteigenschappen
Fysieke vorm van product Stevig

Concentratie van stof in product < 25 %
meestal <5%

< 1 hPaDampdruk
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Stoffigheid

Andere productkenmerken:
Solide, hoge stoffigheid

Het preparaat is in vaste toestand, meestal met een lage stoffigheid; er kunnen echter 
poedervormen voorkomen, de hoge stoffigheid wordt daarom als worst case toegepast

Operationele voorwaarden

Gebruikte hoeveelheden Jaarlijkse tonnage van de site (ton/jaar): Maximale 
dagelijkse tonnage van de site (kg/dag):

< 5000 t/jr
< 15 T
T/dag
< 5 T
ton per dienst

Frequentie en duur van gebruik 8-uursdiensten (standaard worst case) worden als uitgangspunt 
genomen; benadrukt wordt dat de werkelijke blootstellingsduur korter 
zou kunnen zijn. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het 
schatten van de blootstelling.

Menselijke factoren die niet worden beïnvloed door risicobeheer Onbedekte lichaamsdelen: (Potentieel) Gezicht

Andere gegeven operationele omstandigheden die van invloed zijn op de blootstelling van 

werknemers

Droge processen: droge operationele omstandigheden 
gedurende het hele proces; geen proceswater
hoge temperatuurstappen kunnen optreden;

binnenprocessen in een besloten ruimte

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau 
(bron) om vrijkomen te voorkomen

Lokale afzuigventilatiewerkgebieden met mogelijke 
stof- en rookontwikkeling, stofopvang- en 
verwijderingstechnieken
Procesbehuizingen of semi-behuizingen waar van 
toepassing.
Lokale afzuigventilatiesystemen en procesbehuizingen 
worden over het algemeen toegepast
Cyclonen/filters (voor het minimaliseren van stofemissies): 
efficiëntie 70%-90% (cyclonen); stoffilters (50-80%) LEV in 
werkgebied: efficiëntie 84% (generieke LEV)

Technische voorwaarden en maatregelen om verspreiding 
van de bron naar de werknemer te beheersen

Organisatorische maatregelen om vrijkomen, verspreiding en 
blootstelling te voorkomen/beperken

Over het algemeen worden geïntegreerde 
managementsystemen op de werkplek geïmplementeerd, bijv. 
ISO 9000, ISO-ICS 13100 of dergelijke, en zijn, indien van 
toepassing, IPPC-compatibel.
Een dergelijk managementsysteem zou algemene industriële 
hygiënepraktijken omvatten, bijvoorbeeld:

voorlichting en opleiding van 
werknemers over het voorkomen 
van blootstelling/ongevallen.
procedures voor het beheersen van 
persoonlijke blootstelling 
(hygiënemaatregelen). regelmatige 
reiniging van apparatuur en vloeren,
uitgebreide handleidingen voor 
arbeiders. procedures voor 
procesbeheersing en
onderhoud. persoonlijk
beschermingsmaatregelen (zie 
hieronder)

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot 
persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie

Het dragen van beschermende kleding is verplicht 
(efficiëntie >=90%)
Bij normaal gebruik is geen persoonlijke 
ademhalingsbescherming (ademhalingsapparaat) nodig. Bij 
risico op overschrijding van de OEL/DNEL, gebruik bijv.:

stoffilter-halfgelaatsmasker P1 
(rendement 75%). stoffilter-
halfgelaatsmasker P2 (rendement 
90%). stoffilter-halfgelaatsmasker P3 
(rendement 95%). stoffilter-volmasker 
P1 (rendement 75%). stoffilter-
volgelaatsmasker P2 (rendement 90 
%). stoffilter-volmasker P3
(rendement 97,5%)
veiligheidsbril is optioneelOgen

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar de bron

3.1.

3.2.

Gezondheid

Omgeving

4. Richtlijnen voor downstreamgebruiker om te evalueren of hij binnen de door de ES . gestelde grenzen werkt

4.1. Gezondheid

4.2. Omgeving
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1. Blootstellingsscenario GES Zn3(PO4)2 -5

Industrieel gebruik van Zn3(PO4)2 of Zn3(PO4)2 - 
formuleringen als component voor de 
vervaardiging van dispersies, pasta's of andere 
viskeuze of gepolymeriseerde matrices

ES-ref.: GES Zn3(PO4)2 -5
ES-type: werknemer

Versie: 1.1

Gebruik beschrijvingen SU0, SU3, SU4, SU8, SU9, SU10, SU20
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15 PC9b, 
PC12, PC20, PC21, PC29
ERC2, ERC3, ERC5, ERC10a, ERC10b, ERC11a, ERC12b

Behandelde processen, taken, activiteiten Zn3(PO4)2- of Zn3(PO4)2-bevattende preparaten worden gebruikt bij de vervaardiging van vloeibare 
preparaten door de uitgangsmaterialen grondig te mengen met een oplosmiddel om een   oplossing, 
dispersie of pasta te verkrijgen.

Industrieel gebruik

VervaardigingFormulering

2. Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen
2.2

In het beschreven proces is het zinkfosfaat bevattende preparaat/mengsel:
- uitgepakt en opgeslagen in silo's

Bijdragend scenario dat de milieublootstelling beheerst (ERC2, ERC3, ERC5, ERC10a, ERC10b, ERC11a, ERC12b)

- Onttrokken uit de silo, gedoseerd en met de overige reagentia en/of oplosmiddelen toegevoerd aan de mengtank, batchgewijs of continu, volgens 
procesbon.
- Het resulterende zinkzout bevattende mengsel (oplossing, dispersie, pasta) wordt direct verder verwerkt of verpakt voor verdere behandeling/gebruik.

ERC2
ERC3
ERC5
ERC10a
ERC10b

Formulering van preparaten 

Formulering in materialen

Industrieel gebruik resulterend in opname in of op een matrix

Wijdverbreid gebruik buitenshuis van duurzame artikelen en materialen met lage afgifte

Wijdverbreid gebruik buitenshuis van duurzame artikelen en materialen met hoge of beoogde afgifte (inclusief schurende 
verwerking)

ERC11a
ERC12b

Wijdverbreid gebruik binnenshuis van artikelen met een lange levensduur en materialen met 

lage afgifte Industriële verwerking van artikelen met schurende technieken (hoge afgifte)

Producteigenschappen
Fysieke vorm van product Stevig

> 25 %

meestal <5%

< 1 hPa

Concentratie van stof in product

Dampdruk

Operationele voorwaarden

Gebruikte hoeveelheden

Frequentie en duur van gebruik

Jaarlijks tonnage van de site (ton/jaar): < 5000 t/jr
Continue productie wordt als worst 
case beschouwd. Het is mogelijk dat 
het gebruik niet is
continu; hiermee moet rekening worden 

gehouden bij het schatten van de 

blootstelling.

tenzij anders gespecificeerdOmgevingsfactoren die niet worden beïnvloed 
door risicobeheer

De ontvangende oppervlaktewaterstroom is 18000 m³/d

Andere gegeven operationele omstandigheden die de 

blootstelling van het milieu beïnvloeden

Zelfs als er geen proceswater is (bijv. als het hele 
proces droog is), kan wat niet-proceswater zijn

gegenereerd met zink (bijv. door reiniging) Alle 
processen binnenshuis, in een besloten ruimte.

Alle zinkhoudende resten worden gerecycled.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau 
(bron) om vrijkomen te voorkomen

Plaatselijke afzuigventilatie op mengtanks en andere 
werkgebieden met mogelijke stofontwikkeling.
Er worden stofafvang- en verwijderingstechnieken toegepast.

Procesbehuizingen of semi-behuizingen waar van 
toepassing.
De meeste bewerkingen impliceren natte processtappenTechnische onsite omstandigheden en maatregelen om or
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beperk lozingen, luchtemissies en emissies naar de bodem Onder de tanks en de filters is een opvangbak voorzien om 
eventuele lekkage op te vangen. On-site 
afvalwaterbehandelingstechnieken kunnen worden toegepast 
om lozing in het water te voorkomen (indien van toepassing)
bv: chemische neerslag, sedimentatie en 
filtratie (efficiëntie 90-99,98%).
Luchtemissies worden gecontroleerd door het gebruik van 
zakkenfilters en/of andere luchtemissiebeperkende apparaten
bijv. stof- of zakfilters, natte wassers. Hierdoor kan een 
algemene onderdruk in het gebouw ontstaan. Over het 
algemeen worden emissies gecontroleerd en voorkomen door 
een geïntegreerd managementsysteem te implementeren
bijv. ISO 9000, ISO 1400X-serie, of gelijkaardig, en, 
indien van toepassing, door IPPC-compatibel te zijn.

Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de locatie te voorkomen/beperken

Een dergelijk managementsysteem moet algemene industriële 
hygiënepraktijken omvatten, bijvoorbeeld:
- informatie en opleiding van werknemers
- regelmatige reiniging van apparatuur en vloeren
- procedures voor procesbeheersing en -onderhoud 
Behandeling en bewaking van emissies naar 
buitenlucht en uitlaatgasstromen (proces & hygiëne), 
volgens nationale regelgeving.
SEVESO 2-conformiteit, indien van toepassing

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot 
rioolwaterzuiveringsinstallatie

Indien van toepassing: standaardmaat, tenzij 
anders aangegeven.

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van 
afval voor verwijdering

Indien aanwezig, worden alle gevaarlijke afvalstoffen behandeld door 
gecertificeerde aannemers in overeenstemming met de EU- en 
nationale wetgeving. Gebruikers van Zn en Zn-verbindingen moeten de 
voorkeur geven aan recyclingkanalen van de producten aan het einde 
van hun levensduur Gebruikers van Zn en Zn-verbindingen moeten Zn-
houdend afval minimaliseren, recyclingroutes bevorderen en, voor de 
rest, de afvalstromen afvoeren volgens de afvalregeling.

Alle residuen worden gerecycled of behandeld en 
vervoerd volgens de afvalwetgeving.
Gebruikers van Zn en Zn-verbindingen moeten de voorkeur 
geven aan recyclingkanalen van de producten aan het einde van 
hun levensduur Gebruikers van Zn en Zn-verbindingen moeten 
Zn-houdend afval minimaliseren, recyclingroutes bevorderen 
en, voor de rest, de afvalstromen afvoeren volgens de 
afvalregeling.

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe nuttige toepassing 

van afval

2.1 Bijdragend scenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst

Producteigenschappen
Fysische vorm van product 
Concentratie van stof in product

Stevig

< 25 %
meestal <5%

< 1 hPaDampdruk
Andere productkenmerken: Het preparaat is in vloeibare toestand, als een pasta of dispersie of een andere viskeuze of 

gepolymeriseerde matrix, met een lage stoffigheid; er kunnen echter poedervormen voorkomen, 
gemiddelde stoffigheid wordt daarom in het slechtste geval toegepast

Operationele voorwaarden

Gebruikte hoeveelheden Jaarlijks tonnage van de site (ton/jaar): < 5000 t/jr
20 T/d = 7T/shift afhankelijk van de 
toepassing

Frequentie en duur van gebruik 8-uursdiensten (standaard worst case) worden als uitgangspunt 
genomen; benadrukt wordt dat de werkelijke blootstellingsduur korter 
zou kunnen zijn. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het 
schatten van de blootstelling.

Menselijke factoren die niet worden beïnvloed door risicobeheer Onbedekte lichaamsdelen:

Natte processen

Alle binnenprocessen in een besloten ruimte.

(Potentieel) Gezicht

Andere gegeven operationele omstandigheden die van invloed zijn op de blootstelling van 

werknemers

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau 
(bron) om vrijkomen te voorkomen

Plaatselijke afzuigventilatie op mengtanks, ovens en 
andere werkruimten met mogelijke stofopwekking, 
stofopvang- en verwijderingstechnieken
Procesbehuizingen of semi-behuizingen waar van 
toepassing.
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Technische voorwaarden en maatregelen om verspreiding 
van de bron naar de werknemer te beheersen

Lokale afzuigventilatiesystemen en procesbehuizingen 
worden over het algemeen toegepast
Cyclonen/filters (voor het minimaliseren van stofemissies): 
efficiëntie 70%-90% (cyclonen); stoffilters (50-80%) LEV in 
werkgebied: efficiëntie 84% (generieke LEV)

Organisatorische maatregelen om vrijkomen, verspreiding en 
blootstelling te voorkomen/beperken

Over het algemeen worden geïntegreerde 
managementsystemen op de werkplek geïmplementeerd, bijv. 
ISO 9000, ISO-ICS 13100 of dergelijke, en zijn, indien van 
toepassing, IPPC-compatibel.

regelmatige reiniging van 
apparatuur en vloeren, uitgebreide 
handleidingen voor werknemers.
procedures voor procesbeheersing en 
onderhoud. procedures voor de 
controle van persoonlijke
blootstelling (hygiënemaatregelen). 
voorlichting en opleiding van 
werknemers over het voorkomen van 
blootstelling/ongevallen. persoonlijke 
beschermingsmaatregelen (zie hieronder)

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot 
persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie

Het dragen van beschermende kleding is verplicht 
(efficiëntie >=90%)
Bij normaal gebruik is geen persoonlijke 
ademhalingsbescherming (ademhalingsapparaat) nodig. Bij 
risico op overschrijding van de OEL/DNEL, gebruik bijv.:

stoffilter-halfgelaatsmasker P1 
(rendement 75%). stoffilter-
halfgelaatsmasker P2 (rendement 
90%). stoffilter-halfgelaatsmasker P3 
(rendement 95%). stoffilter-volmasker 
P1 (rendement 75%). stoffilter-
volgelaatsmasker P2 (rendement 90 
%). stoffilter-volmasker P3
(rendement 97,5%)
In het bijzonder, wanneer PROC 7,
11, 19 zijn betrokken, 
adembescherming wordt aanbevolen 
veiligheidsbril is optioneelOgen

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar de bron

3.1.

3.2.

Gezondheid

Omgeving

4. Richtlijnen voor downstreamgebruiker om te evalueren of hij binnen de door de ES . gestelde grenzen werkt

4.1. Gezondheid

4.2. Omgeving

8-12-2017 NL (Engels) 25/30



Zinkfosfaat
Veiligheidsvoorschriften

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de wijziging van Verordening (EU) 2015/830

1. Blootstellingsscenario GES Zn3(PO4)2 -6

Industrieel en professioneel gebruik van vaste 
ondergronden die minder dan 25% w/w Zn3(PO4)2 . 
bevatten

ES-ref.: GES Zn3(PO4)2 -6
ES-type: werknemer

Versie: 1.1

Gebruik beschrijvingen

Behandelde processen, taken, activiteiten Er zijn geen toepassingen geïdentificeerd die betrekking hebben op dit generieke scenario. 

Industrieel gebruik

Professioneel gebruik

2. Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen
3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar de bron

3.1.

3.2.

Gezondheid

Omgeving

4. Richtlijnen voor downstreamgebruiker om te evalueren of hij binnen de door de ES . gestelde grenzen werkt

4.1. Gezondheid

4.2. Omgeving
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1. Blootstellingsscenario GES Zn3(PO4)2--7

Industrieel en professioneel gebruik van 
dispersies, pasta's en gepolymeriseerde 
substraten die minder dan 25% w/w Zn3(PO4)2 
bevatten

ES-ref.: GES Zn3(PO4)2--7
ES-type: werknemer

Versie: 1.1

Gebruik beschrijvingen SU3, SU8, SU9, SU10, SU15, SU16, SU17, SU18, SU19
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 
Industrieel gebruik
Professioneel gebruik

Behandelde processen, taken, activiteiten

2. Operationele omstandigheden en risicobeheersmaatregelen
2.2
ERC12b)

Bijdragend scenario dat de milieublootstelling beheerst (ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8f, ERC10a, ERC10b, ERC11a, ERC12a,

Dit scenario omvat zowel processen op industriële schaal als professioneel gebruik. In het beschreven proces wordt het Zn3(PO4)2-
bevattende preparaat/mengsel verder verwerkt, mogelijk met de volgende stappen:
- Ontvangst/uitpakken van materiaal

- Eindtoepassing, spuiten, inbedden of om het eindproduct of artikel te produceren.

ERC8a
ERC8c
ERC8d
ERC8f
ERC10a
ERC10b

Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen 

Wijdverbreid gebruik (binnen) resulterend in opname in of op een matrix 

Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen 

Wijdverbreid gebruik (buiten) resulterend in opname in of op een matrix

Wijdverbreid gebruik buitenshuis van duurzame artikelen en materialen met lage afgifte

Wijdverbreid gebruik buitenshuis van duurzame artikelen en materialen met hoge of beoogde afgifte (inclusief schurende 
verwerking)

ERC11a
ERC12a
ERC12b

Wijdverbreid gebruik binnenshuis van artikelen met een lange levensduur en materialen met 

lage afgifte Industriële verwerking van artikelen met schurende technieken (lage afgifte) 

Industriële verwerking van artikelen met schurende technieken (hoge afgifte)

Producteigenschappen
Fysieke vorm van product Stevig

< 25 %
< 1 hPa

Concentratie van de stof in het product 

Dampspanning

Operationele voorwaarden

Gebruikte hoeveelheden De hoeveelheden die bij dit scenario betrokken zijn, 
zijn 10-50 keer kleiner dan bij bijmengen (GET 4-GES 
5); de concentratie van de zinkstof is ook lager (<25%).

Typische hoeveelheden voor zowel industrieel als professioneel 
zijn 50T/y (typisch), maximaal 500T/y (in industriële omgeving).

Continue productie wordt als worst case beschouwd. Het is 
mogelijk dat het gebruik niet continu is; dit moet zijn

rekening mee gehouden bij het inschatten van de blootstelling.

Frequentie en duur van gebruik

Omgevingsfactoren die niet worden beïnvloed 
door risicobeheer

De ontvangende oppervlaktewaterstroom is 18000 m³/d tenzij anders gespecificeerd

Andere gegeven operationele omstandigheden die de 

blootstelling van het milieu beïnvloeden

Natte processen. Alle proces- en niet-proceswateren 
moeten maximaal intern worden gerecycled. Zelfs 
als er geen proceswater is, kan er niet-proceswater 
worden gegenereerd dat zink bevat (bijv. door 
reiniging)
In industriële en professionele omgevingen worden alle 
processen uitgevoerd in een besloten ruimte. Alle 
zinkhoudende resten worden gerecycled.

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau 
(bron) om vrijkomen te voorkomen

In industriële en professionele omgevingen geldt: Procesbehuizingen of semi-
behuizingen waar van toepassing.
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Plaatselijke afzuigventilatie op 
ovens en andere werkgebieden 
met mogelijke stofontwikkeling. Er 
worden stofafvang- en 
verwijderingstechnieken toegepast.
Insluiting van vloeistofvolumes in 
opvangbakken om per ongeluk morsen 
op te vangen/te voorkomen
In industriële en professionele 
omgevingen geldt het volgende:
- Als zinkemissies naar water, kunnen 
on-site 
afvalwaterbehandelingstechnieken 
worden toegepast om lozingen in water 
te voorkomen (indien van toepassing), 
bijv. chemische neerslag, sedimentatie 
en filtratie (efficiëntie 90-
99,98%).
Door blootstellingsmodellering wordt 
voorspeld dat bij gebruikshoeveelheden 
van >100T/j, verfijning
van de blootstellingsbeoordeling aan 
water en sediment moet worden 
gemaakt (blootstelling
beoordeling op basis van echte 
meetgegevens en lokale 
parameters). Behandeling van de 
emissies naar water kan onder 
dergelijke omstandigheden nodig 
zijn (zie “blootstellingsschatting en 
risicokarakterisering”).
- Luchtemissies worden 
gecontroleerd door gebruik te 
maken van doekenfilters en/of 
andere luchtemissiebeperkende 
voorzieningen, bijv. stof- of 
zakkenfilters, natte wassers. 
Hierdoor kan een algemene 
onderdruk in het gebouw ontstaan.
voorlichting en opleiding van 
werknemers over het voorkomen van 
blootstelling/ongevallen. regelmatige 
reiniging van apparatuur en vloeren, 
uitgebreide handleidingen voor 
werknemers.
procedures voor 
procescontrole en onderhoud

Technische omstandigheden en maatregelen ter plaatse om lozingen, 
luchtemissies en lozingen in de bodem te verminderen of te beperken

Organisatorische maatregelen om vrijkomen van de locatie te voorkomen/beperken Over het algemeen worden emissies gecontroleerd en 
voorkomen door een passend managementsysteem te 
implementeren. Dit zou inhouden:

Behandeling en monitoring van lozingen naar 
buitenlucht en uitlaatgasstromen (proces & hygiëne), 
volgens nationale regelgeving.
SEVESO 2-conformiteit, indien van toepassing

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot 
rioolwaterzuiveringsinstallatie

Indien van toepassing: standaardmaat, tenzij 
anders aangegeven.

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe behandeling van 
afval voor verwijdering

Indien aanwezig, worden alle gevaarlijke afvalstoffen behandeld door 
gecertificeerde aannemers in overeenstemming met de EU- en 
nationale wetgeving. Gebruikers van Zn en Zn-verbindingen moeten de 
voorkeur geven aan recyclingkanalen van de producten aan het einde 
van hun levensduur Gebruikers van Zn en Zn-verbindingen moeten Zn-
houdend afval minimaliseren, recyclingroutes bevorderen en, voor de 
rest, de afvalstromen afvoeren volgens de afvalregeling.

Alle residuen worden gerecycled of behandeld en 
vervoerd volgens de afvalwetgeving.

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot externe nuttige toepassing 

van afval

2.1 Bijdragescenario dat de blootstelling van de werknemer beheerst (PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC19)

PROC4
PROC5

Gebruik in batch- en ander proces (synthese) waar kans op blootstelling zich voordoet

Mengen of mengen in batchprocessen voor het formuleren van preparaten en artikelen (meertraps en/of significant 
contact)

PROC7
PROC8b
PROC9
PROC10

Industrieel spuiten

Overbrengen van een stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen 

Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) Aanbrengen met roller of 

kwasten
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PROC13
PROC19

Behandeling van artikelen door onderdompelen en gieten Handmatig 

mengen met intiem contact en alleen PBM beschikbaar

Producteigenschappen
Fysische vorm van het product Concentratie 

van de stof in het product Dampspanning

Stoffigheid

Andere productkenmerken:

Stevig

< 25 %
< 1 hPa
Stevig, weinig stoffig

De meeste processen impliceren het gebruik van oplossingen of pasta's; de “oplossingsstatus” wordt 
daarom als worst case beschouwd.

Operationele voorwaarden

Gebruikte hoeveelheden De hoeveelheden die bij dit scenario betrokken zijn, 
zijn 10-50 keer kleiner dan bij bijmengen (GET 4-GES 
5); de concentratie van de zinkstof is ook lager (<25%).

Typische hoeveelheden voor zowel industrieel als professioneel 
zijn 50 T/j (typisch), of 0,15 T/dag, 0,05 T/ploeg maximale 
gebruikshoeveelheid is 500 T/j (1,5 T/d, 0,5 T/ploeg) in industriële 
omgeving.
8-uursdiensten (standaard worst case) worden als uitgangspunt 
genomen; benadrukt wordt dat de werkelijke blootstellingsduur korter 
zou kunnen zijn. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het 
schatten van de blootstelling.

Frequentie en duur van gebruik

Menselijke factoren die niet worden beïnvloed door risicobeheer Onbedekte lichaamsdelen:

Industrieel / Professioneel:

(Potentieel) Gezicht

Andere gegeven operationele omstandigheden die van invloed zijn op de blootstelling van 

werknemers

Natte processen, allemaal binnen in een 

besloten ruimte

Risicobeheersmaatregelen
Technische voorwaarden en maatregelen op procesniveau 
(bron) om vrijkomen te voorkomen

Industrieel / Professioneel: Lokale afzuigventilatiewerkgebieden 
met mogelijke stof- en 
rookontwikkeling, stof
vastleggen en verwijderen
technieken. Proces
behuizingen of semi-behuizingen, 
indien van toepassing.
Lokale afzuigventilatiesystemen 
en proces
behuizingen worden over het 
algemeen toegepast. Cyclonen/filters 
(voor het minimaliseren van 
stofemissies): efficiëntie 70%-90%
(cyclonen); stoffilters (50- 80%). 
LEV in werkgebied: efficiëntie 84% 
(generieke LEV) regelmatige 
reiniging van apparatuur en 
vloeren, uitgebreide 
handleidingen voor werknemers.
procedures voor procesbeheersing en 
onderhoud. procedures voor de 
controle van persoonlijke
blootstelling (hygiënemaatregelen). 
voorlichting en opleiding van 
werknemers over het voorkomen van 
blootstelling/ongevallen. persoonlijke 
beschermingsmaatregelen (zie hieronder)

Technische voorwaarden en maatregelen om verspreiding 
van de bron naar de werknemer te beheersen

Industrieel / Professioneel:

Organisatorische maatregelen om vrijkomen, verspreiding en 
blootstelling te voorkomen/beperken

Over het algemeen worden managementsystemen geïmplementeerd; 
Ze omvatten algemene industriële hygiënepraktijken, bijvoorbeeld:

Voorwaarden en maatregelen met betrekking tot 
persoonlijke bescherming, hygiëne en gezondheidsevaluatie

Het dragen van beschermende kleding is verplicht 
(efficiëntie >=90%)
Bij normaal gebruik is geen persoonlijke 
ademhalingsbescherming (ademhalingsapparaat) nodig. Bij 
risico op overschrijding van de OEL/DNEL, gebruik bijv.:

stoffilter-halfgelaatsmasker P1 
(rendement 75%). stoffilter-
halfgelaatsmasker P2 (rendement 
90%). stoffilter-halfgelaatsmasker P3 
(rendement 95%). stoffilter-volmasker 
P1 (rendement 75%). stoffilter-
volgelaatsmasker P2 (rendement 90 
%). stoffilter-volmasker P3
(rendement 97,5%)
veiligheidsbril is optioneelOgen

3. Blootstellingsschatting en verwijzing naar de bron

3.1. Gezondheid
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3.2. Omgeving

4. Richtlijnen voor downstreamgebruiker om te evalueren of hij binnen de door de ES . gestelde grenzen werkt

4.1. Gezondheid

4.2. Omgeving
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