
Sinkfosfat
Sikkerhetsdatablad
i henhold til forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) med endringsforordning (EU) 2015/830 
Utstedelsesdato: 20.5.2015 Revisjonsdato: 19.10.2017 Versjon: 1.2

SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket
1.1.
Produktform
Stoffnavn
Kjemisk navn
EC Indeks-nr.
EF-nr.
CAS-nr.
REACH registreringsnr
Synonymer

Produktidentifikator

:
:
:
:
:
:
:
:

Substans
Sinkfosfat
trisinkbis(ortofosfat) 
030-011-00-6
231-944-3
7779-90-0
01-2119485044-40-XXXX
CI 77964 / CI pigment hvit 32 / Delaphos 2 (D2) / Delaphos 2M (D2M) / Delaphos 4 (D4) / 
pigment hvit 32 / sinksyrefosfat / sinkortofosfat / sink(II)fosfat

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk som frarådes Relevante 

identifiserte bruksområder1.2.1.
Hovedbrukskategori

Bruk av stoffet/blandingen 
Bruk av stoffet/blandingen

:
:
:

Industriell bruk

Bruk ved fremstilling av anti-korrosive belegg 
Korrosjonshemmere

1.2.2. Bruk frarådesIngen 
tilleggsinformasjon tilgjengelig
1.3. Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
JPE Holdings Ltd
WV11 2AR
T +44 (0) 1922 475055 - F +44 (0) 1922 477354
stevenbirch@delaphos.co.uk

1.4.
Nødnummer

Nødtelefonnummer
: +44 (0) 1922 475055

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon
2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008 [CLP]
Farlig for vannmiljøet
— Akutt fare, kategori 1 Farlig for 
vannmiljøet
— Kronisk fare, kategori 1

H400

H410

Full tekst for fareklasser og H-setninger: se avsnitt 16

Uønskede fysisk-kjemiske, helsemessige og miljømessige effekterMeget 
giftig for vannlevende liv med langvarige effekter.

2.2. Etikettelementer

Merking i henhold til forordning (EC) nr. 1272/2008 [CLP]
Farepiktogrammer (CLP):

Ekstra merking å vise Ekstra klassifisering(er) å vise

GHS09

Signalord (CLP)
Faresetninger (CLP) 
Sikkerhetssetninger (CLP)

:
:
:

Advarsel
H410 - Meget giftig for vannlevende organismer med langvarige effekter.

P273 - Unngå utslipp til miljøet. P391 - 
Samle opp søl.
P501 - Kast innholdet og beholderen til innsamlingssted for farlig avfall eller spesialavfall, i 
samsvar med lokale, regionale, nasjonale og/eller internasjonale forskrifter.

2.3.
Ingen tilleggsinformasjon tilgjengelig

Andre farer
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AVSNITT 3: Sammensetning/informasjon om ingredienser
3.1. Stoffer

Navn Produktidentifikator %
Sinkfosfat (CAS-nr.) 7779-90-0 100

(EF-nr.) 231-944-3
(EC Index-No.) 030-011-00-6
(REACH-nr) 01-2119485044-40-XXXX

Fulltekst av H-setninger: se avsnitt 16

3.2.
Ikke aktuelt

Blandinger

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak
4.1.
Førstehjelpstiltak generelt 
Førstehjelpstiltak etter innånding 
Førstehjelpstiltak etter hudkontakt 
Førstehjelpstiltak etter øyekontakt 
Førstehjelpstiltak etter svelging

Beskrivelse av førstehjelpstiltak
:
:
:
:
:

Hvis du føler deg uvel, søk lege.
Flytt personen til frisk luft og sørg for at det er behagelig å 
puste. Vask huden med mye vann.
Skyll øynene med vann som en forholdsregel.

Ikke fremkall brekninger. Ring et giftsenter eller en lege hvis du føler deg uvel.

4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede
Symptomer/effekter
Symptomer/effekter etter innånding 

Symptomer/effekter etter hudkontakt 

Symptomer/effekter etter øyekontakt 

Symptomer/effekter etter svelging

:
:
:
:
:

Forventes ikke å utgjøre en betydelig fare under forventede forhold ved normal bruk. Ingen 
ved normal bruk. Kan forårsake lett irritasjon.
Ingen ved normal bruk. Kan forårsake lett irritasjon. Ingen 
ved normal bruk. Kan forårsake lett irritasjon. Ingen under 
normale forhold. Kan forårsake lett irritasjon.

4.3. Indikasjon på om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling er nødvendig
Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak
5.1.
Egnede slokkemidler Uegnede 
slokkemidler

Slukningsmidler
:
:

Bruk brannslukningsmidler som er egnet for omkringliggende 

brann. Ikke bruk vannstråle. Karbondioksid (CO2).

5.2. Spesielle farer knyttet til stoffet eller blandingenBrannfarlig

Eksplosjonsfare
:
:
:

Ikke brannfarlig.

Produktet er ikke eksplosivt. 
Giftige gasser kan frigjøres.Farlige nedbrytningsprodukter i tilfelle brann

5.3.
Forsiktighetstiltak brann 

Brannslokkingsinstruksjoner 

Beskyttelse under brannslukking

Råd til brannmenn
:
:
:

Vær forsiktig når du bekjemper kjemisk brann. Stopp lekkasjen hvis det er trygt å gjøre 

det. Ikke la avrenning fra brannslukking komme ned i avløp eller vannløp.

Ikke forsøk å iverksette tiltak uten egnet verneutstyr. Selvforsynt pusteapparat. Komplette 
verneklær.

Annen informasjon : Ved eksponering for høy temperatur, kan dekomponere og frigjøre giftige gasser.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp
6.1.
Generelle tiltak

Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer
: Unngå støvdannelse.

6.1.1. For ikke-utrykningspersonell
Verneutstyr
Nødprosedyrer
Tiltak ved støvutslipp

:
:
:

Ikke forsøk å iverksette tiltak uten egnet verneutstyr. Ventiler 
sølområdet.
Der det kan oppstå mye støv, bruk godkjent åndedrettsvern.

6.1.2. For utrykningspersonell
Verneutstyr : Ikke forsøk å iverksette tiltak uten egnet verneutstyr. For ytterligere informasjon, se avsnitt 

8: "Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse".
Nødprosedyrer : Unngå støvdannelse.

6.2. Miljømessige forholdsregler
Unngå utslipp til miljøet.

8.12.2017 NO (engelsk) 2/30



Sinkfosfat
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6.3.
For inneslutning
Metoder for opprydding 
Annen informasjon

Metoder og materialer for inneslutning og opprydding
:
:
:

Samle opp søl.
Gjenopprett produktet mekanisk.
Kast materialer eller faste rester på et autorisert sted.

6.4. Henvisning til andre avsnittSe 
også avsnitt 8 og 13.

SEKSJON 7: Håndtering og lagring
7.1.
Ytterligere farer ved bearbeiding 
Forholdsregler for sikker håndtering 
Hygieniske tiltak

Forholdsregler for sikker håndtering

:
:
:

Forventes ikke å utgjøre en betydelig fare under forventede forhold ved normal bruk. 
Sørg for god ventilasjon av arbeidsstasjonen. Bruk personlig verneutstyr.
Ikke spis, drikk eller røyk når du bruker dette produktet. Vask alltid hendene etter håndtering av 
produktet.

7.2. Betingelser for sikker lagring, inkludert eventuelle 
inkompatibiliteterTekniske tiltak
Lagringsforhold

:
:

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, spesielt i trange områder.
Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold deg kjølig. Oppbevar beholderen under 50°C på et godt ventilert sted. 
Hold beholderen lukket når den ikke er i bruk.

Inkompatible produkter

Lager temperatur
:
:

Sterke syrer. Sterke baser. 0 
- 50 °C

7.3. Spesifikk sluttbruk(er)
Ingen spesielle krav.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse
8.1. Kontrollparametere

Sinkfosfat (7779-90-0)
DNEL/DMEL (arbeidere)
Langsiktige - systemiske effekter, dermal 83 mg/kg kroppsvekt/dag
Langsiktige - systemiske effekter, innånding 5 mg/m³
DNEL/DMEL (generell befolkning)
Langsiktige - systemiske effekter,oral 0,83 mg/kg kroppsvekt/dag
Langsiktige - systemiske effekter, innånding 2,5 mg/m³
Langsiktige - systemiske effekter, dermal 83 mg/kg kroppsvekt/dag
PNEC (vann)
PNEC aqua (ferskvann) 0,0206 mg/l
PNEC aqua (sjøvann) 0,0061 mg/l
PNEC (sediment)
PNEC-sediment (ferskvann) 117,8 mg/kg dwt
PNEC-sediment (sjøvann) 56,5 mg/kg dwt
PNEC (jord)
PNEC jord 35,6 mg/kg dwt
PNEC (STP)
PNEC avløpsrenseanlegg 0,052 mg/l

8.2.

Passende tekniske kontroller:Sørg for 

god ventilasjon av arbeidsstasjonen.

Personlig verneutstyr:

Unngå all unødvendig eksponering. Hansker. Støvtette klær.

Materialer til verneklær:Bruk egnede verneklær

Håndbeskyttelse:

Bruk kjemisk motstandsdyktige vernehansker.

Eksponeringskontroller

Type Materiale Permeasjon Tykkelse (mm) Penetrasjon Standard

Gjenbrukbare hansker Polyvinylklorid
(PVC)

EN 374
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Øyebeskyttelse:

Sikkerhetsbriller

Hud- og kroppsbeskyttelse:

Bruk egnede verneklær

Åndedrettsvern:

Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk egnet åndedrettsvern

Enhet Filtertype Tilstand Standard

Engangs halvmaske, Gjenbrukbar 
halvmaske

Type P1, Type P2, Type P3 Støvbeskyttelse EN 143

Miljøeksponeringskontroller:

Unngå utslipp til miljøet.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper
9.1.
Fysisk tilstand

Utseende
Farge
Lukt
Luktterskel
pH
pH-løsning
Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1) 

Smeltepunkt

Frysepunktet
Kokepunkt
Flammepunkt

Selvantennelsestemperatur 
Spaltningstemperatur 
Antennelighet (fast stoff, 
gass) Damptrykk
Relativ damptetthet ved 20 °C 
Relativ tetthet
Tetthet
Løselighet

Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

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

Fast
Pulver.
Off-white.

luktfri.
Ingen data tilgjengelig

Ingen data tilgjengelig

6 - 8 10 % vekt/vekt

Ingen data tilgjengelig

912 °C
Ikke aktuelt
Ingen data tilgjengelig

Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ingen data tilgjengelig

Ikke brennbar.
< 1 hPa
Ingen data tilgjengelig

Ikke aktuelt
3,3 - 3,7 g/cm³
Uløselig.
Vann: < 0,01 %

Logg Pow

Viskositet, kinematisk

Viskositet, dynamisk

Eksplosive egenskaper

Oksiderende egenskaper

Eksplosive grenser

:
:
:
:
:
:

Ingen data tilgjengelig

Ikke aktuelt
Ingen data tilgjengelig

Produktet er ikke eksplosivt.

Ikke-oksiderende materiale i henhold til EC 

kriterier. Ikke aktuelt

9.2. Annen informasjon
Ingen tilleggsinformasjon tilgjengelig

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1.
Produktet er ikke-reaktivt under normale bruks-, lagrings- og transportforhold.

Reaktivitet

10.2. Kjemisk stabilitetStabil 
under normale forhold.
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10.3.
Ingen farlige reaksjoner kjent under normale bruksforhold.

Mulighet for farlige reaksjoner

10.4. Forhold å unngå
Ingen under anbefalte oppbevarings- og håndteringsforhold (se avsnitt 7).

10.5. Inkompatible materialerIngen 
tilleggsinformasjon tilgjengelig

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter
Under normale lagrings- og bruksforhold bør det ikke produseres farlige nedbrytningsprodukter.

AVSNITT 11: Toksikologisk informasjon
11.1.
Akutt forgiftning

Informasjon om toksikologiske effekter

: Ikke klassifisert

Sinkfosfat (7779-90-0)
LD50 oral rotte > 5000 mg/kg

Hudetsing/-irritasjon Alvorlig 
øyeskade/-irritasjon Luftveis- 
eller hudsensibilisering 
Kimcellemutagenisitet
Kreftfremkallende egenskaper

:
:
:
:
:

Ikke klassifisert

Ikke klassifisert

Ikke klassifisert

Ikke klassifisert

Ikke klassifisert

Reproduksjonstoksisitet

STOT-enkelteksponering

:
:

Ikke klassifisert

Ikke klassifisert

STOT-gjentatt eksponering

Aspirasjonsfare

:

:

Ikke klassifisert

Ikke klassifisert

AVSNITT 12: Økologisk informasjon
12.1.
Økologi - generelt

Giftighet

: Meget giftig for vannlevende liv med langvarige effekter.

Sinkfosfat (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 nedbrytbarhet

Sinkfosfat (7779-90-0)
Persistens og nedbrytbarhet Ingen data tilgjengelig.

12.3. Bioakkumuleringspotensial

Sinkfosfat (7779-90-0)
Bioakkumuleringspotensial Ikke fastslått.

12.4. Mobilitet i jord

Sinkfosfat (7779-90-0)
Økologi - jord Ikke fastslått.

12.5.
Ingen tilleggsinformasjon tilgjengelig

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

12.6.
Ingen tilleggsinformasjon tilgjengelig

Andre negative effekter

AVSNITT 13: Avhendingshensyn
13.1.
Regional lovgivning (avfall) Anbefalinger for 
avhending av produkt/emballasje

Metoder for avfallsbehandling

:
:

Avhending må skje i henhold til offentlige forskrifter.
Kast innholdet/beholderen til innsamlingssted for farlig avfall eller spesialavfall i samsvar med 
lokale, regionale, nasjonale og/eller internasjonale forskrifter.

Økologi - avfallsstoffer : Unngå utslipp til miljøet.
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SEKSJON 14: Transportinformasjon
I samsvar med ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN KVITT

14.1. FN-nummer
3077 3077 3077 3077 3077
14.2. FNs riktige fraktnavn
MILJØ
FARLIG
STOFF, FAST,
NOS (sinkfosfat)

MILJØ
FARLIG
STOFF, FAST,
NOS (sinkfosfat)

Miljømessig
farlig stoff,
solid, nos (Sink
fosfat)

MILJØ
FARLIG
STOFF, FAST,
NOS (sinkfosfat)

MILJØ
FARLIG
STOFF, FAST,
NOS (sinkfosfat)

Transportdokumentbeskrivelse
FN 3077
MILJØ
FARLIG
STOFF, FAST,
NOS (sinkfosfat),
9, III

FN 3077
MILJØ
FARLIG
STOFF, FAST,
NOS (sinkfosfat),
9, III, MARINE
FORURENSNING

UN 3077 Miljøfarlig stoff,

solid, nos (Sink
fosfat), 9, III

FN 3077
MILJØ
FARLIG
STOFF, FAST,
NOS (sinkfosfat),
9, III

FN 3077
MILJØ
FARLIG
STOFF, FAST,
NOS (sinkfosfat),
9, III

14.3. Transportfareklasse(r)
9 9 9 9 9

14.4. Pakkegruppe
III III III III III
14.5. Miljøfarer
Farlig for
miljø: Ja

Farlig for
miljø: Ja
Havforurensning: Ja

Farlig for
miljø: Ja

Farlig for
miljø: Ja

Farlig for
miljø: Ja

Ingen tilleggsinformasjon tilgjengelig

14.6. Spesielle forholdsregler for bruker

- Landtransport
Klassifiseringskode (ADR) Spesielle 

bestemmelser (ADR) Begrensede 

mengder (ADR) Unntatte mengder 

(ADR) Emballasjeinstruksjoner (ADR) 

Spesielle emballasjebestemmelser 

(ADR) Blandede 

pakningsbestemmelser (ADR)

:
:
:
:
:
:
:
:

M7
274, 335, 375, 601 5 
kg
E1
P002, IBC08, LP02, R001 
PP12, B3
MP10
T1, BK1, BK2, BK3Instruksjoner for bærbar tank og bulkcontainer 

(ADR)
Spesielle bestemmelser for bærbar tank og 
bulkcontainer (ADR)

: TP33

Tankkode (ADR)
Kjøretøy for tankvogn 
Transportkategori (ADR)

:
:
:
:

SGAV, LGBV
PÅ
3
V13Spesielle bestemmelser for transport - Pakker 

(ADR)

Spesielle bestemmelser for transport – Bulk (ADR) :
:

VC1, VC2
CV13Spesielle bestemmelser for transport - 

Lasting, lossing og håndtering (ADR)
Fareidentifikasjonsnummer (Kemler-nr.) 
Oransje plater

:
:

90

EAC-kode : 2Z

8.12.2017 NO (engelsk) 30/6



Sinkfosfat
Sikkerhetsdatablad
i henhold til forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) med endringsforordning (EU) 2015/830

- Transport til sjøsSpesielle 

bestemmelser (IMDG) Begrensede 

kvantiteter (IMDG) Unntatte mengder 

(IMDG) Pakkeinstruksjoner (IMDG) 

Spesielle pakningsbestemmelser (IMDG) 

IBC-pakkingsinstruksjoner (IMDG) IBC-

spesielle bestemmelser (IMDG) 

Tankinstruksjoner (IMDG)

Tank spesialbestemmelser (IMDG) 

EmS-No. (Brann)

EmS-nr. (søl)
Oppbevaringskategori (IMDG) 

Oppbevaring og håndtering (IMDG)

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

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

- Lufttransport
PCA Excepted quantities (IATA) 
PCA Limited quantities (IATA)
PCA begrenset mengde maks netto mengde (IATA) 

PCA-pakkeinstruksjoner (IATA)

PCA maks netto mengde (IATA) CAO 

pakkeinstruksjoner (IATA) CAO maks 

netto mengde (IATA) Spesielle 

bestemmelser (IATA)

ERG-kode (IATA)

:
:
:
:
:
:
:
:
:

E1
Y956
30 kg
956
400 kg

956
400 kg

A97, A158, A179, A197 
9L

- Innlandsvannstransport
Klassifikasjonskode (ADN) Spesielle 
bestemmelser (ADN) Begrensede 
mengder (ADN) Unntatte mengder 
(ADN) Nødvendig utstyr (ADN) Antall blå 
kjegler/lys (ADN) Tilleggskrav/
Bemerkninger (ADN)

:
:
:
:
:
:
:

M7
274, 335, 375, 601 
5 kg
E1
PP, A
0
* Bare i smeltet tilstand. ** For transport i bulk se også 7.1.4.1. ** * Kun ved 
bulktransport.

- Tog transport
Klassifikasjonskode (RID) Spesielle 

bestemmelser (RID) Begrensede 

mengder (RID) Unntatte mengder 

(RID) Pakkeinstruksjoner (RID) 

Spesielle pakningsbestemmelser (RID) 

Blandede pakningsbestemmelser 

(RID)

:
:
:
:
:
:
:
:

M7
274, 335, 375, 601 5 
kg
E1
P002, IBC08, LP02, R001 
PP12, B3
MP10
T1, BK1, BK2Instruksjoner for bærbar tank og bulkbeholder 

(RID)
Bærbar tank og bulkcontainer spesielle 
bestemmelser (RID)

: TP33

Tankkoder for RID-tanker (RID) 
Transportkategori (RID)

:
:
:

SGAV, LGBV
3
W13Spesielle bestemmelser for transport – Pakker 

(RID)

Spesielle bestemmelser for transport – Bulk (RID) :
:

VC1, VC2
CW13, CW31Spesielle bestemmelser for transport - 

Lasting, lossing og håndtering (RID)
Colis express (ekspresspakker) (RID) 
Fareidentifikasjonsnummer (RID)

:
:

CE11
90

14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II til Marpol og IBC-kodenIkke 
aktuelt
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AVSNITT 15: Forskriftsmessig informasjon
15.1.

15.1.1.

Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/lovgivning spesifikt for stoffet eller blandingen EU-

forskrifter

Ingen restriksjoner i REACH vedlegg XVII

Sinkfosfat er ikke på REACH-kandidatlisten Sinkfosfat 
er ikke på REACH vedlegg XIV-listen

15.1.2. Nasjonale forskrifterIngen 
tilleggsinformasjon tilgjengelig

15.2.
Det er gjennomført en kjemikaliesikkerhetsvurdering

Kjemikaliesikkerhetsvurdering

SEKSJON 16: Annen informasjon

Forkortelser og akronymer:
ATE Akutt toksisitetsestimat
ADN Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier
ADR Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei
BCF Biokonsentrasjonsfaktor

CLP Klassifisering Merking Emballasje forordning; Forordning (EF) nr. 1272/2008
DNEL Avledet-ingen effektnivå
EC50 Median effektiv konsentrasjon

IATA – International Air Transport Association
vPvB Veldig vedvarende og veldig bioakkumulerende

STP Kloakkrenseanlegg
WGK - Vannfareklasse

PNEC Forutsagt ingen-effektkonsentrasjon

LD50 Median dødelig dose

IMDG Internasjonalt maritimt farlig gods
CAS# - Chemical Abstract Service number

Fulltekst av H- og EUH-uttalelser:
Aquatic Acute 1 Farlig for vannmiljøet — Akutt fare, kategori 1
Aquatic Chronic 1 Farlig for vannmiljøet — Kronisk fare, kategori 1
H400 Meget giftig for vannlevende organismer.

H410 Meget giftig for vannlevende liv med langvarige effekter.

SDS EU (REACH vedlegg II) - Llewellyn

Denne informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap og er ment å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøkrav. Det skal derfor ikke tolkes som å garantere noen spesifikke 
egenskaper ved produktet
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Vedlegg til sikkerhetsdatabladet
Produkteksponeringsscenario(r)

ES-type ES tittel

Arbeider Industriell bruk av Zn3(PO4)2 i formuleringen av preparater ved å blande utgangsmaterialene grundig, tørt eller i et 
løsemiddel med potensielt pressing, pelletisering, sintring, eventuelt etterfulgt av pakking.

Arbeider Industriell bruk av sinkoksid eller Zn3(PO4)2-formuleringer ved fremstilling av andre uorganiske eller organiske 
sinkstoffer gjennom forskjellige prosessruter, med potensielt tørking, kalsinering og pakking

Arbeider Industriell og profesjonell bruk av Zn3(PO4)2 som aktivt laboratoriereagens i vandige eller organiske medier, for analyse 
eller syntese

Arbeider Industriell bruk av Zn3(PO4)2- eller Zn3(PO4)2-formuleringer som komponent for fremstilling av faste blandinger og 
matriser for videre nedstrømsbruk

Arbeider Industriell bruk av Zn3(PO4)2 eller Zn3(PO4)2-formuleringer som komponent for fremstilling av dispersjoner, pastaer eller andre 
viskøse eller polymeriserte matriser

Arbeider Industriell og profesjonell bruk av faste underlag som inneholder mindre enn 25 % w/w Zn3(PO4)2

Arbeider Industriell og profesjonell bruk av dispersjoner, pastaer og polymeriserte substrater som inneholder mindre enn 25 % w/w 
Zn3(PO4)2
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Sinkfosfat
Sikkerhetsdatablad
i henhold til forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) med endringsforordning (EU) 2015/830

1. Eksponeringsscenario GES Zn3(PO4)2 -1

Industriell bruk av Zn3(PO4)2 i formuleringen 
av preparater ved å blande 
utgangsmaterialene grundig, tørt eller i et 
løsemiddel med potensielt pressing, 
pelletisering, sintring, eventuelt etterfulgt av 
pakking.

ES Ref.: GES Zn3(PO4)2 -1
ES Type: Arbeider

Versjon: 1.0

Utstedelsesdato: 19/10/2017

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

Prosesser, oppgaver, aktiviteter dekket Zn3(PO4)2 brukes til fremstilling av preparater ved å blande utgangsmaterialene grundig, etterfulgt 
av direkte bruk av emballasje av preparatet. Mange ulike industrielle bruksområder er preget av 
denne prosessen. Derfor er alle disse industrielle bruksområdene dekket av dette generiske 
eksponeringsscenarioet.
Formulering

2. Operasjonelle forhold og risikostyringstiltak
2.2 Bidragsscenario som kontrollerer miljøeksponering (ERC1, ERC2)

Fjernet fra emballasjen og lagret i siloer etter levering; Ekstrahert fra siloen, dosert og matet med de andre reagensene til blandetanken. Blanding skjer 
batchvis eller kontinuerlig, i henhold til prosesskvittering. Blandingen skjer i en lukket tank/kammer.;Preparatet (tørr eller våt (løsningsmiddel/pasta) 
matrise) brukes videre som sådan eller pakket for videre behandling/bruk.

ERC1 Produksjon av stoffer
ERC2 Formulering av preparater

Produktegenskaper
Fysisk form for produktet Pulver
Konsentrasjon av stoff i produktet > 80 %

Driftsforhold
Mengder brukt Årlig tonnasje (tonn/år): 5000 t/år

Hyppighet og varighet av bruk Kontinuerlig utgivelse 7 dager/uke
Kontinuerlig produksjon antas 
som verste fall. Det er mulig at 
bruk ikke er det
kontinuerlige; dette må tas i 
betraktning ved estimering av 
eksponering.

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering

Mottakende overflatevannføring er 18000 m³/d

Andre gitte driftsforhold som påvirker Innendørs bruk

miljøeksponering Selv når det ikke er noe prosessvann (f.eks. når det er tørt 
gjennom hele), kan noe ikke-prosessvann være

generert som inneholder sink (f.eks. fra rengjøring)
Alle rester som inneholder sink blir resirkulert.

Risikostyringstiltak
Tekniske forhold og tiltak på prosessnivå Prosess innenfor lukkede systemer.
(kilde) for å forhindre utgivelse Lokalt avtrekk anbefales der det kan forekomme 

støv
Inneslutning av væskevolumer i kummer for å 
samle opp/hindre utilsiktet søl

Tekniske forhold på stedet og tiltak for å redusere eller 
begrense utslipp, luftutslipp og utslipp til jord

Forhindre utslipp av uoppløst stoff til eller 
gjenvinn fra avløpsvann på stedet
Avløpsvannbehandlingsteknikker på stedet kan 
brukes for å forhindre utslipp til vann (hvis aktuelt), 
f.eks.: kjemisk utfelling, sedimentering og filtrering 
(effektivitet 90-99,98%).
Bruk passende luftutslippsreduksjonssystemer (f.eks. våt 
eller tørr scrubber eller lokal STP) for å sikre at 
utslippsnivåene definert av lokale forskrifter ikke 
overskrides
Luftutslipp kontrolleres ved bruk av bag-house
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Sinkfosfat
Sikkerhetsdatablad
i henhold til forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) med endringsforordning (EU) 2015/830

filtre og/eller andre luftutslippsreduksjonsenheter, 
f.eks. stoff- (eller pose-) filtre (opptil 99 % effektivitet), 
våtskrubbere (50-99 % effektivitet). Dette kan skape et 
generelt undertrykk i bygget.

Organisasjonstiltak for å hindre/begrense utslipp fra Sørg for at operatører er opplært til å minimere utslipp
nettstedet Regelmessig rengjøring av utstyr og arbeidsområde

Forhold og tiltak knyttet til renseanlegg Størrelse på avløpsrenseanlegget (STP). Ingen 
tilleggsinformasjon

Forhold og tiltak knyttet til ekstern behandling av avfall 
for deponering

Ekstern behandling og avhending av avfall skal være i 
samsvar med gjeldende lokale og/eller nasjonale 
forskrifter

Forhold og tiltak knyttet til ekstern gjenvinning av 
avfall

Ekstern gjenvinning og resirkulering av avfall skal være 
i samsvar med gjeldende lokale og/eller nasjonale 
forskrifter

2.1
PROC14, PROC15, PROC22, PROC26)

Bidragsscenario som kontrollerer arbeidereksponering (PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13,

Zn3(PO4)2 brukes til fremstilling av preparater ved å blande utgangsmaterialene grundig, etterfulgt av direkte bruk av emballasje av preparatet. 
Mange ulike industrielle bruksområder er preget av denne prosessen.
Derfor er alle disse industrielle bruksområdene dekket av dette generiske eksponeringsscenarioet.

PROC1 Bruk i lukket prosess, ingen sannsynlighet for eksponering

PROC2 Bruk i lukket, kontinuerlig prosess med sporadisk kontrollert eksponering

PROC3 Bruk i lukket batchprosess (syntese eller formulering)
PROC4 Bruk i batch og annen prosess (syntese) der det oppstår mulighet for eksponering

PROC5 Blanding eller blanding i batch-prosesser for formulering av preparater og artikler (flertrinns og/eller betydelig 
kontakt)

PROC8b Overføring av stoff eller preparat (lading/lossing) fra/til fartøy/store beholdere ved dedikerte fasiliteter
PROC9 Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedikert fyllelinje, inkludert veiing)
PROC13 Behandling av artikler ved dypping og helling

PROC14 Produksjon av preparater eller artikler ved tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletisering

PROC15 Brukes som laboratoriereagens

PROC22 Potensielt lukkede prosesseringsoperasjoner med mineraler/metaller ved forhøyet temperatur Industriell setting

PROC26 Håndtering av faste uorganiske stoffer ved omgivelsestemperatur

Produktegenskaper
Fysisk form for produktet Fast eller flytende, Når preparatet er i fast tilstand, kan det være i a) pulverform, b) glassaktig 

eller c) pelletisert form. I
pulverform, kan det være preget av høy støvhet i verste fall.

Konsentrasjon av stoff i produktet <= 5 % opptil >25 %

Driftsforhold
Mengder brukt Årlig tonnasje (tonn/år): < 5000 t/år

Hyppighet og varighet av bruk Eksponeringsvarighet < 8 t/dag
Menneskelige faktorer som ikke påvirkes av risikostyring Udekkede kroppsdeler: (Potensielt) Ansikt

Andre gitte driftsforhold som påvirker arbeidere Forhøyede temperaturtrinn (~=100°C) kan forekomme
eksponering Alle innendørs prosesser i begrenset område.

Risikostyringstiltak
Tekniske forhold og tiltak på prosessnivå (kilde) for 
å hindre utslipp

Under innendørs prosesser eller i tilfeller der naturlig 
ventilasjon ikke er tilstrekkelig, bør LEV være på plass på 
steder der utslipp kan forekomme. Utendørs er LEV vanligvis 
ikke nødvendig.
Inneslutning av væskevolumer i kummer for å 
samle opp/hindre utilsiktet søl

Tekniske forhold og tiltak for å kontrollere 
spredning fra kilden til arbeideren

Lokal avtrekksventilasjon - effektivitet på minst 90-95 
%
Sykloner/filtre (for å minimere støvutslipp): 
effektivitet: 70-90% (sykloner), 50-80% (støvfiltre), 
85-95% (dobbeltrinns, kassettfiltre)
Prosesskapsling, spesielt i enhetene for tørking/
kalsinering/emballasje (potensielt støvete).
Støvkontroll: støv og Zn i støv må måles i 
arbeidsplassens luft (statisk eller individuelt) i 
henhold til nasjonale forskrifter.
Spesiell omsorg for generell etablering og 
vedlikehold av et rent arbeidsmiljø ved f.eks.

Rengjøring av prosess
utstyr og verksted

Lagring av emballert Zn-produkt i dedikerte soner, f.eks.
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Organisatoriske tiltak for å forhindre/begrense utslipp, 
spredning og eksponering

Et slikt styringssystem vil inkludere generell 
industriell hygienepraksis, f.eks.

informasjon og opplæring av 
arbeidstakere om forebygging av 
eksponering/ulykker.
prosedyrer for kontroll av 
personlig eksponering 
(hygienetiltak). regelmessig 
rengjøring av utstyr og gulv,
utvidede brukerveiledninger. 
prosedyrer for 
prosesskontroll og
vedlikehold. personlig
beskyttelsestiltak (se 
nedenfor)

Forhold og tiltak knyttet til personlig 
beskyttelse, hygiene og helsevurdering

Ved normal håndtering er det ikke nødvendig med personlig 
åndedrettsvern (åndedrettsvern). Hvis risiko for 
overskridelse av OEL/DNEL, bruk f.eks.

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

3. Eksponeringsestimat og referanse til kilden

3.1.

3.2.

Helse

Miljø

4. Veiledning til nedstrømsbruker for å evaluere om han jobber innenfor grensene satt av ES

4.1. Helse

4.2. Miljø
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1. Eksponeringsscenario GES Zn3(PO4)2 -2

Industriell bruk av sinkoksid eller Zn3(PO4)2 - 
formuleringer ved fremstilling av andre 
uorganiske eller organiske sinkstoffer gjennom 
forskjellige prosessruter, med potensielt 
tørking, kalsinering og pakking

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

Versjon: 1.1

Bruk beskrivelser 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

Prosesser, oppgaver, aktiviteter dekket Zn3(PO4)2 brukes som utgangsmateriale for fremstilling av flere andre uorganiske og 
organiske sinkforbindelser. Alle produksjonsprosessene dekkes av det nåværende scenariet.

Produksjon

2. Operasjonelle forhold og risikostyringstiltak
2.2 Bidragsscenario som kontrollerer miljøeksponering (ERC1, ERC2, ERC5, ERC6a)

Beskrivelse av aktiviteter/prosess(er) dekket i eksponeringsscenarioet:
- Mottak av formuleringen som inneholder Zn3(PO4)2 eller Zn3(PO4)2, eller Zn3(PO4)2-holdig råstoff i reaksjonstanken
- Sekvensiell tilsetning av reagenser for rensetrinn og filtrering på pressfilter, ved behov (ventilasjon tilpasses).
- Konsentrasjon ved vannfordampning, under avtrekkshette.
- Mulig helling på kjølebelte.
- Utslipp og pakking av produserte sinkforbindelser. Arbeidere må plassere og justere posen eller trommelen under utslippsrøret og sette 
prosessen i gang. Fyllede poser eller fat blir deretter lukket og fraktet til lagringsområdet.
- Eksponering for støv kan forekomme under pakking av pulveret. Løsningene pakkes i mellomliggende bulkbeholdere (ca. 1 m3 kapasitet); faste stoffer 
pakkes i poser eller fat.
- Vedlikeholdsaktiviteter

ERC1 Produksjon av stoffer
ERC2 Formulering av preparater
ERC5 Industriell bruk som resulterer i inkludering i eller på en matrise

ERC6a Industriell bruk som resulterer i produksjon av et annet stoff (bruk av mellomprodukter)

Produktegenskaper
Fysisk form for produktet Pulver
Konsentrasjon av stoff i produktet > 99 %

eller i løsning.

Damptrykk < 1 hPa

Driftsforhold
Mengder brukt Årlig tonnasje på stedet: < 75 T

per dag av Zn3(PO4)2 
transformeres til ekvivalent Zn-
forbindelse

Hyppighet og varighet av bruk Kontinuerlig utgivelse 7 dager/uke
Kontinuerlig produksjon antas 
som verste fall. Det er mulig at 
bruk ikke er det
kontinuerlige; dette må tas i 
betraktning ved estimering av 
eksponering.

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering

Standard for generisk scenario: 18000 m³/d
med mindre annet er spesifisert

Andre gitte driftsforhold som påvirker 
miljøeksponering

Våte prosesser (utluting, filtrering, rensing) 
etterfulgt av tørking (mulig sliping) og pakking

Alle innendørs prosesser, i begrenset område.

Risikostyringstiltak
Tekniske forhold og tiltak på prosessnivå (kilde) for 
å hindre utslipp

Forsiktig bruk av syrer og etsende løsninger, hvis det brukes
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Sumpoppbevaring er plassert under tankene og filtrene io 
for å samle opp eventuelle utilsiktede søl
Når det er aktuelt, må prosessvann 
behandles spesifikt før utslipp
Dosering og pakking skjer under en spesiell 
ventilasjonshette
Prosessluft filtreres før utslipp utenfor bygget

Tekniske forhold på stedet og tiltak for å redusere eller 
begrense utslipp, luftutslipp og utslipp til jord

Avløpsvannbehandlingsteknikker på stedet er (hvis 
aktuelt) f.eks.: kjemisk utfelling, sedimentering, 
filtrering (effektivitet 90-99,98%).
Inneslutning av væskevolumer i kummer for å 
samle opp/hindre utilsiktet søl
Luftutslipp kontrolleres ved bruk av posehusfiltre 
og/eller andre luftutslippsreduksjonsenheter, f.eks. 
stoff- (eller pose-) filtre (opptil 99 % effektivitet), 
våtskrubbere (50-99 % effektivitet). Dette kan skape 
et generelt undertrykk i bygget. Luftutslipp 
overvåkes kontinuerlig.

Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp fra 
stedet

Generelt kontrolleres og forhindres utslipp ved å 
implementere et integrert styringssystem, f.eks. ISO 
9000, ISO 1400X-serien eller lignende, og, når det er 
aktuelt, ved å være IPPC-kompatibel.

Et slikt styringssystem bør inkludere generell 
industriell hygienepraksis, f.eks.
- informasjon og opplæring av arbeidstakere
- regelmessig rengjøring av utstyr og gulv
- prosedyrer for prosesskontroll og vedlikehold
Behandling og overvåking av utslipp til uteluft, og 
eksosgassstrømmer (prosess og hygiene), i henhold 
til nasjonal forskrift.
SEVESO 2-samsvar, hvis aktuelt

Forhold og tiltak knyttet til renseanlegg I tilfeller der det er aktuelt: standardstørrelse, med mindre 
annet er spesifisert.

Forhold og tiltak knyttet til ekstern behandling av avfall 
for deponering

Hvis noen, blir alt farlig avfall behandlet av sertifiserte 
entreprenører i henhold til EUs og nasjonal lovgivning.
Brukere av Zn og Zn-forbindelser må favorisere 
resirkuleringskanalene til utgåtte produkter
Brukere av Zn og Zn-forbindelser må minimere Zn-
holdig avfall, fremme resirkuleringsruter og, for de 
resterende, kaste avfallsstrømmene i henhold til 
avfallsforskriften.

Forhold og tiltak knyttet til ekstern utvinning Alle rester fra våtprosessen resirkuleres.
av avfall Brukere av Zn og Zn-forbindelser må favorisere 

resirkuleringskanalene til utgåtte produkter
Brukere av Zn og Zn-forbindelser må minimere Zn-
holdig avfall, fremme resirkuleringsruter og, for de 
resterende, kaste avfallsstrømmene i henhold til 
avfallsforskriften.

2.1
PROC15, PROC21, PROC23, PROC26)

Bidragsscenario som kontrollerer arbeidereksponering (PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13,

PROC1 Bruk i lukket prosess, ingen sannsynlighet for eksponering

PROC2 Bruk i lukket, kontinuerlig prosess med sporadisk kontrollert eksponering

PROC3 Bruk i lukket batchprosess (syntese eller formulering)
PROC4 Bruk i batch og annen prosess (syntese) der det oppstår mulighet for eksponering

PROC5 Blanding eller blanding i batch-prosesser for formulering av preparater og artikler (flertrinns og/eller betydelig 
kontakt)

PROC8b Overføring av stoff eller preparat (lading/lossing) fra/til fartøy/store beholdere ved dedikerte fasiliteter
PROC9 Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedikert fyllelinje, inkludert veiing)
PROC13 Behandling av artikler ved dypping og helling

PROC15 Brukes som laboratoriereagens

PROC21 Lavenergimanipulering av stoffer bundet i materialer og/eller gjenstander

PROC23 Åpen prosessering og overføringsoperasjoner med mineraler/metaller ved forhøyet temperatur

PROC26 Håndtering av faste uorganiske stoffer ved omgivelsestemperatur

Produktegenskaper
Fysisk form for produktet Pulver
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Konsentrasjon av stoff i produktet ≈ 100 %
eller i løsning.

Damptrykk < 1 hPa

Driftsforhold
Mengder brukt Maksimal daglig tonnasje på stedet (kg/dag): < 25 T

Tonn per skift
Hyppighet og varighet av bruk Eksponeringsvarighet < 8 t/dag

Worst Case
Menneskelige faktorer som ikke påvirkes av risikostyring Udekkede kroppsdeler: (Potensielt) Ansikt

Andre gitte driftsforhold som påvirker arbeidernes 
eksponering

Alle innendørs prosesser i begrenset område.

Risikostyringstiltak
Tekniske forhold og tiltak på prosessnivå (kilde) for 
å hindre utslipp

Behandle kapslinger eller halvkapslinger der det er 
hensiktsmessig.
Arbeidsområder for lokalt avtrekksventilasjon med 
potensiell støv- og røykutvikling, støvfangst og 
fjerningsteknikker
Inneslutning av væskevolumer i kummer for å 
samle opp/hindre utilsiktet søl

Tekniske forhold og tiltak for å kontrollere 
spredning fra kilden til arbeideren

Lokal avtrekksventilasjon - effektivitet på minst 90-95 
%
Sykloner/filtre (for å minimere støvutslipp): 
effektivitet: 70-90% (sykloner), 50-80% (støvfiltre), 
85-95% (dobbeltrinns, kassettfiltre)
Prosesskapsling, spesielt i enhetene for tørking/
kalsinering/emballasje (potensielt støvete).
Støvkontroll: støv og Zn i støv må måles i 
arbeidsplassens luft (statisk eller individuelt) i 
henhold til nasjonale forskrifter.
Spesiell omsorg for generell etablering og 
vedlikehold av et rent arbeidsmiljø ved f.eks.

Rengjøring av prosess
utstyr og verksted

Lagring av emballert Zn-produkt i dedikerte soner, f.eks.

Organisatoriske tiltak for å forhindre/begrense utslipp, 
spredning og eksponering

Generelt er integrerte styringssystemer implementert 
på arbeidsplassen, f.eks. ISO 9000, ISO-ICS 13100 eller 
lignende, og er, når det er hensiktsmessig, IPPC-
kompatible.
Et slikt styringssystem vil inkludere generell 
industriell hygienepraksis, f.eks.

informasjon og opplæring av 
arbeidstakere om forebygging av 
eksponering/ulykker. personlige 
vernetiltak (se nedenfor). 
prosedyrer for kontroll av personlig 
eksponering (hygienetiltak). 
prosedyrer for prosesskontroll og

vedlikehold. regelmessig 
rengjøring av utstyr og gulv, 
utvidede brukerveiledninger

Forhold og tiltak knyttet til personlig 
beskyttelse, hygiene og helsevurdering

Bruk av hansker og verneklær er 
obligatorisk (effektivitet >=90%).
Ved normal håndtering er det ikke nødvendig med personlig 
åndedrettsvern (åndedrettsvern). Hvis risiko for 
overskridelse av OEL/DNEL, bruk f.eks.

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

Øyne vernebriller er valgfritt
3. Eksponeringsestimat og referanse til kilden

3.1.

3.2.

Helse

Miljø

4. Veiledning til nedstrømsbruker for å evaluere om han jobber innenfor grensene satt av ES

4.1. Helse
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4.2. Miljø
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1. Eksponeringsscenario GES Zn3(PO4)2 -3

Industriell og profesjonell bruk av Zn3(PO4)2 som 
aktivt laboratoriereagens i vandige eller 
organiske medier, for analyse eller syntese

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

Versjon: 1.1

Bruk beskrivelser 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

Prosesser, oppgaver, aktiviteter dekket Industriell bruk

Profesjonell bruk

2. Operasjonelle forhold og risikostyringstiltak
2.2 Bidragsscenario som kontrollerer miljøeksponering (ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b, ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8f)

Analyse: prøve (fast eller flytende) behandling eller forberedelse: stoffet er i prøven eller i reagensene; eller syntese: manipulasjoner er vanligvis 
under ventilasjon (f.eks. laminær strømning, ventilasjonshette); Stoffet brukes:
- i industriell skala, i industrielle installasjoner for luftkontroll og vannbehandling
- i profesjonell skala av laboratorier
ERC1 Produksjon av stoffer
ERC2 Formulering av preparater
ERC4 Industriell bruk av prosesshjelpemidler i prosesser og produkter, som ikke blir en del av artikler

ERC6a Industriell bruk som resulterer i produksjon av et annet stoff (bruk av mellomprodukter)

ERC6b Industriell bruk av reaktive prosesshjelpemidler

ERC8a Utbredt innendørs bruk av prosesshjelpemidler i åpne systemer

ERC8c Utbredt innendørs bruk som resulterer i inkludering i eller på en matrise

ERC8d Bred spredt utendørs bruk av prosesshjelpemidler i åpne systemer

ERC8f Bred spredt utendørs bruk som resulterer i inkludering i eller på en matrise

Produktegenskaper
Fysisk form for produktet Fast
Konsentrasjon av stoff i produktet < 80 %

høyere karakterer (>95%) er vanlig

Damptrykk < 1 hPa

Driftsforhold
Mengder brukt < 5 t/år

Industriell skala
< 0,5 t/år
Profesjonell skala

Hyppighet og varighet av bruk Kontinuerlig produksjon antas 
som verste fall. Det er mulig at 
bruk ikke er det
kontinuerlige; dette må tas i 
betraktning ved estimering av 
eksponering.

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering

Mottakende overflatevannføring er 18000 m³/d med mindre annet er spesifisert

Andre gitte driftsforhold som påvirker 
miljøeksponering

Alle innendørs prosesser, i begrenset område, Alle rester som 
inneholder sink resirkuleres.

Risikostyringstiltak
Tekniske forhold og tiltak på prosessnivå Prosess innenfor lukkede systemer.
(kilde) for å forhindre utgivelse Hvis det er relevant, brukes teknikker for oppsamling og 

fjerning av støv på lokal avtrekksventilasjon (sentralisert 
behandling, scrubbere, filtre,...)
Inneslutning av væskevolumer for å samle 
avfallsstrømmer

Tekniske forhold på stedet og tiltak for å redusere eller 
begrense utslipp, luftutslipp og utslipp til jord

I industriell skala vil avløpsvannet bli behandlet med 
avløpsvannbehandlingsteknikker på stedet som kan 
brukes for å forhindre utslipp til vann (hvis aktuelt), 
f.eks.: kjemisk utfelling,
sedimentering og filtrering (effektivitet 90-99,98%).
I profesjonell skala behandles utslippene
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vanligvis av STP. Profesjonelle tjenester vil bli brukt for 
behandling av avfallsstrømmer, for eksempel for gjenvinning av 
metalliske faste stoffer (for resirkulering), og for gjenvinning av 
for eksempel sure løsninger som inneholder stoffet.
Luftutslipp kontrolleres av bruksfiltre og/eller andre 
luftutslippsreduksjonsenheter, f.eks. stoff- (eller pose-) 
filtre (opptil 99 % effektivitet), våtskrubbere (50-99 % 
effektivitet). Dette kan skape et generelt undertrykk i 
laboratoriet.

Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp fra 
stedet

Generelt kontrolleres og forhindres utslipp ved å 
implementere et integrert styringssystem, f.eks. ISO 
9000, ISO 1400X-serien eller lignende, og, når det er 
aktuelt, ved å være IPPC-kompatibel.

Et slikt styringssystem bør inkludere generell 
industriell hygienepraksis, f.eks.
- informasjon og opplæring av arbeidstakere
- regelmessig rengjøring av utstyr og gulv
- prosedyrer for prosesskontroll og vedlikehold
Behandling og overvåking av utslipp til uteluft, og 
eksosgassstrømmer (prosess og hygiene), i henhold 
til nasjonal forskrift.

Forhold og tiltak knyttet til renseanlegg I tilfeller der det er aktuelt: standardstørrelse, med mindre 
annet er spesifisert.

Forhold og tiltak knyttet til ekstern behandling av avfall 
for deponering

Hvis noen, blir alt farlig avfall behandlet av sertifiserte 
entreprenører i henhold til EUs og nasjonal lovgivning.
Brukere av Zn og Zn-forbindelser må favorisere 
resirkuleringskanalene til utgåtte produkter
Brukere av Zn og Zn-forbindelser må minimere Zn-
holdig avfall, fremme resirkuleringsruter og, for de 
resterende, kaste avfallsstrømmene i henhold til 
avfallsforskriften.

Forhold og tiltak knyttet til ekstern gjenvinning av 
avfall

Alle rester resirkuleres eller håndteres og transporteres i 
henhold til avfallslovgivningen.

2.1
PROC15)

Bidragsscenario som kontrollerer arbeidereksponering (PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9,

PROC1 Bruk i lukket prosess, ingen sannsynlighet for eksponering

PROC2 Bruk i lukket, kontinuerlig prosess med sporadisk kontrollert eksponering

PROC3 Bruk i lukket batchprosess (syntese eller formulering)
PROC4 Bruk i batch og annen prosess (syntese) der det oppstår mulighet for eksponering

PROC5 Blanding eller blanding i batch-prosesser for formulering av preparater og artikler (flertrinns og/eller betydelig 
kontakt)

PROC8a Overføring av stoff eller preparat (lading/lossing) fra/til fartøy/store beholdere ved ikke-dedikerte fasiliteter

PROC8b Overføring av stoff eller preparat (lading/lossing) fra/til fartøy/store beholdere ved dedikerte fasiliteter
PROC9 Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedikert fyllelinje, inkludert veiing)
PROC15 Brukes som laboratoriereagens

Produktegenskaper
Fysisk form for produktet Fast, flytende

Konsentrasjon av stoff i produktet > 80 %
høyere karakterer (>95%) er vanlig

Damptrykk < 1 hPa
Støvighet Solid, mye støv
Andre produktegenskaper Når preparatet er i fast tilstand, kan det være i a) pulverform, b) glassaktig eller c) pelletisert form.

Driftsforhold
Mengder brukt Årlig tonnasje (tonn/år): < 5 t/år

Industriell skala
Årlig tonnasje (tonn/år): < 0,5 t/år

Profesjonell skala
Hyppighet og varighet av bruk Bruk er vanligvis periodisk, men kontinuerlig bruk antas 

som et verste tilfelle. Det er mulig at bruken ikke er 
kontinuerlig; dette må tas i betraktning ved estimering av 
eksponering.

Menneskelige faktorer som ikke påvirkes av risikostyring Udekkede kroppsdeler: (Potensielt) Ansikt

Andre gitte driftsforhold som påvirker arbeidere høye temperaturtrinn kan forekomme i beskyttede soner

8.12.2017 NO (engelsk) 18/30



Sinkfosfat
Sikkerhetsdatablad
i henhold til forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) med endringsforordning (EU) 2015/830

eksponering (avtrekksskap)
alle innendørs prosesser i trange områder, 
inkludert skap for farlige stoffer.

Risikostyringstiltak
Tekniske forhold og tiltak på prosessnivå (kilde) for 
å hindre utslipp

Behandle kapslinger eller halvkapslinger der det er 
hensiktsmessig.
Arbeidsområder for lokalt avtrekksventilasjon med 
potensiell støv- og røykutvikling, støvfangst og 
fjerningsteknikker
Inneslutning av væskevolumer og oppsamling i 
spesielle kretsløp

Tekniske forhold og tiltak for å kontrollere 
spredning fra kilden til arbeideren

Lokale avtrekksventilasjonsanlegg leveres der 
det er behov på benkene og i avtrekkene.

Behandle vedlegg hvis relevant

Støvkontroll: støv og Zn i støv må måles i 
arbeidsplassens luft (statisk eller individuelt) i 
henhold til nasjonale forskrifter.
Spesiell omsorg for generell etablering og 
vedlikehold av et rent arbeidsmiljø ved f.eks.

Rengjøring av prosess
utstyr og laboratorium

Lagring av emballert Zn-produkt i dedikerte soner, f.eks. farlige stoffer
skap

Organisatoriske tiltak for å forhindre/begrense utslipp, 
spredning og eksponering

Generelt er integrerte styringssystemer implementert 
på arbeidsplassen, f.eks. ISO 9000, ISO-ICS 13100 eller 
lignende, og er, når det er hensiktsmessig, IPPC-
kompatible.

Forhold og tiltak knyttet til personlig 
beskyttelse, hygiene og helsevurdering

Bruk av verneklær er obligatorisk 
(effektivitet >=90%)
Hansker kan brukes av og til ved risiko for 
direkte kontakt med stoffet.
Ved normal håndtering er det ikke nødvendig med personlig 
åndedrettsvern (åndedrettsvern). Hvis risiko for 
overskridelse av OEL/DNEL, bruk f.eks.

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

Øyne vernebriller er valgfrie, men 
vanligvis tatt som "normal 
laboratoriepraksis"

3. Eksponeringsestimat og referanse til kilden

3.1.

3.2.

Helse

Miljø

4. Veiledning til nedstrømsbruker for å evaluere om han jobber innenfor grensene satt av ES

4.1. Helse

4.2. Miljø
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1. Eksponeringsscenario GES Zn3(PO4)2 -4

Industriell bruk av Zn3(PO4)2 eller Zn3(PO4)2 - 
formuleringer som komponent for fremstilling av 
faste blandinger og matriser for videre 
nedstrømsbruk

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

Versjon: 1.1

Bruk beskrivelser 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

Prosesser, oppgaver, aktiviteter dekket Zn3(PO4)2 eller Zn3(PO4)2 -holdige preparater brukes til fremstilling av tørre preparater 
ved å blande utgangsmaterialene grundig, eventuelt etterfulgt av pressing eller 
pelletisering, og til slutt pakking av preparatet.

2. Operasjonelle forhold og risikostyringstiltak
2.2 Bidragsscenario som kontrollerer miljøeksponering (ERC1, ERC2, ERC3, ERC4, ERC5, ERC7, ERC10a, ERC10b, ERC11a)

I den beskrevne prosessen er preparatet/blandingen som inneholder Zn3(PO4)2 (/Zn-forbindelsen) valgfritt:
- Presset ved høy temperatur (>1000°C), malt og ompresset/sintret eller frittet ved høy temperatur
- Smeltet ved høy temperatur (>500°C) og videre støpt som glassaktig materiale

- Presset og pelletisert ved lav temperatur
Og deretter pakket, eller brukt som sådan, i videre behandling/bruk

ERC1 Produksjon av stoffer
ERC2 Formulering av preparater
ERC3 Formulering i materialer

ERC4 Industriell bruk av prosesshjelpemidler i prosesser og produkter, som ikke blir en del av artikler

ERC5 Industriell bruk som resulterer i inkludering i eller på en matrise

ERC7 Industriell bruk av stoffer i lukkede systemer
ERC10a Bred spredt utendørs bruk av artikler og materialer med lang levetid med lav frigjøring

ERC10b Bred spredt utendørs bruk av artikler og materialer med lang levetid med høy eller tiltenkt frigjøring (inkludert slipende 
behandling)

ERC11a Bred spredt innendørs bruk av langtidsholdbare artikler og materialer med lav frigjøring

Produktegenskaper
Fysisk form for produktet Fast
Konsentrasjon av stoff i produktet < 25 %

vanligvis <5 %

Damptrykk < 1 hPa

Driftsforhold
Mengder brukt Årlig tonnasje (tonn/år): < 5000 t/år

Hyppighet og varighet av bruk Kontinuerlig produksjon antas 
som verste fall. Det er mulig at 
bruk ikke er det
kontinuerlige; dette må tas i 
betraktning ved estimering av 
eksponering.

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering

Mottakende overflatevannføring er 18000 m³/d med mindre annet er spesifisert

Andre gitte driftsforhold som påvirker 
miljøeksponering

Alle tørre prosesser gjennomgående, ingen prosessvann. Selv 
når det ikke forekommer prosessvann (med tørr prosess 
gjennomgående), kan det genereres noe ikke-prosessvann som 
inneholder sink (f.eks. fra rengjøring)
Høytemperaturtrinn er mulig.
Alle prosesser utføres innendørs i et avgrenset 
område. Høytemperaturtrinn er mulig. Alle rester 
som inneholder sink blir resirkulert.

Risikostyringstiltak
Tekniske forhold og tiltak på prosessnivå (kilde) for 
å hindre utslipp

Lokal avtrekksventilasjon på ovner og andre 
arbeidsområder med potensiell støvutvikling.
Teknikker for oppsamling og fjerning av støv brukes.
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Behandle kapslinger eller halvkapslinger der det er 
hensiktsmessig.

Tekniske forhold på stedet og tiltak for å redusere eller 
begrense utslipp, luftutslipp og utslipp til jord

Ingen prosessvann, så mulige utslipp til vann er 
begrenset og ikke-prosessrelatert.
Avløpsvannbehandlingsteknikker på stedet kan 
brukes for å forhindre utslipp til vann (hvis aktuelt), 
f.eks.: kjemisk utfelling, sedimentering og filtrering 
(effektivitet 90-99,98%).
Luftutslipp kontrolleres ved bruk av posehusfiltre og/
eller andre luftutslippsreduksjonsanordninger, f.eks. 
tekstil- eller posefiltre, våtskrubbere. Dette kan skape 
et generelt undertrykk i bygget.

Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp fra 
stedet

Generelt kontrolleres og forhindres utslipp ved å 
implementere et integrert styringssystem, f.eks. ISO 
9000, ISO 1400X-serien eller lignende, og, når det er 
aktuelt, ved å være IPPC-kompatibel.

Et slikt styringssystem bør inkludere generell 
industriell hygienepraksis, f.eks.
- informasjon og opplæring av arbeidstakere
- regelmessig rengjøring av utstyr og gulv
- prosedyrer for prosesskontroll og vedlikehold
Behandling og overvåking av utslipp til uteluft, og 
eksosgassstrømmer (prosess og hygiene), i henhold 
til nasjonal forskrift.
SEVESO 2-samsvar, hvis aktuelt

Forhold og tiltak knyttet til renseanlegg I tilfeller der det er aktuelt: standardstørrelse, med mindre 
annet er spesifisert.

Forhold og tiltak knyttet til ekstern behandling av avfall 
for deponering

Hvis noen, blir alt farlig avfall behandlet av sertifiserte 
entreprenører i henhold til EUs og nasjonal lovgivning.
Brukere av Zn og Zn-forbindelser må favorisere 
resirkuleringskanalene til utgåtte produkter
Brukere av Zn og Zn-forbindelser må minimere Zn-
holdig avfall, fremme resirkuleringsruter og, for de 
resterende, kaste avfallsstrømmene i henhold til 
avfallsforskriften.

Forhold og tiltak knyttet til ekstern gjenvinning av 
avfall

Alle rester resirkuleres eller håndteres og transporteres i 
henhold til avfallslovgivningen.
Brukere av Zn og Zn-forbindelser må favorisere 
resirkuleringskanalene til utgåtte produkter
Brukere av Zn og Zn-forbindelser må minimere Zn-
holdig avfall, fremme resirkuleringsruter og, for de 
resterende, kaste avfallsstrømmene i henhold til 
avfallsforskriften.

2.1
PROC14, PROC15, PROC22)

Bidragsscenario som kontrollerer arbeidereksponering (PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13,

Industriell formulering av tørre preparater/blandinger ved å blande sinkforbindelsene grundig med de andre utgangsmaterialene, med mulig 
pressing, pelletisering, sintring og pakking av preparatene/blandingene

PROC1 Bruk i lukket prosess, ingen sannsynlighet for eksponering

PROC2 Bruk i lukket, kontinuerlig prosess med sporadisk kontrollert eksponering

PROC3 Bruk i lukket batchprosess (syntese eller formulering)
PROC4 Bruk i batch og annen prosess (syntese) der det oppstår mulighet for eksponering

PROC5 Blanding eller blanding i batch-prosesser for formulering av preparater og artikler (flertrinns og/eller betydelig 
kontakt)

PROC8b Overføring av stoff eller preparat (lading/lossing) fra/til fartøy/store beholdere ved dedikerte fasiliteter
PROC9 Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedikert fyllelinje, inkludert veiing)
PROC13 Behandling av artikler ved dypping og helling

PROC14 Produksjon av preparater eller artikler ved tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletisering

PROC15 Brukes som laboratoriereagens

PROC22 Potensielt lukkede prosesseringsoperasjoner med mineraler/metaller ved forhøyet temperatur Industriell setting

Produktegenskaper
Fysisk form for produktet Fast
Konsentrasjon av stoff i produktet < 25 %

vanligvis <5 %

Damptrykk < 1 hPa
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Støvighet Solid, mye støv
Andre produktegenskaper Preparatet er i fast tilstand, vanligvis med lavt støvnivå; pulverformer kan 

imidlertid forekomme, den høye støvheten påføres derfor som verste fall

Driftsforhold
Mengder brukt Årlig tonnasje (tonn/år): < 5000 t/år

Maksimal daglig tonnasje på stedet (kg/dag): < 15 T
T/dag
< 5 T
Tonn per skift

Hyppighet og varighet av bruk 8 timers skift (standard worst case) er forutsatt som 
utgangspunkt; det understrekes at den reelle varigheten av 
eksponeringen kan være mindre. Dette må tas i betraktning 
ved estimering av eksponering.

Menneskelige faktorer som ikke påvirkes av risikostyring Udekkede kroppsdeler: (Potensielt) Ansikt

Andre gitte driftsforhold som påvirker arbeidernes 
eksponering

Tørre prosesser: tørre driftsforhold gjennom hele 
prosessen; ingen prosessvann
høye temperaturtrinn kan forekomme

innendørs prosesser i trange områder

Risikostyringstiltak
Tekniske forhold og tiltak på prosessnivå (kilde) for 
å hindre utslipp

Arbeidsområder for lokalt avtrekksventilasjon med 
potensiell støv- og røykutvikling, støvfangst og 
fjerningsteknikker
Behandle kapslinger eller halvkapslinger der det er 
hensiktsmessig.

Tekniske forhold og tiltak for å kontrollere 
spredning fra kilden til arbeideren

Lokale avtrekksventilasjonssystemer og 
prosesskapsler brukes generelt
Sykloner/filtre (for å minimere støvutslipp): 
effektivitet 70%-90% (sykloner); støvfiltre (50-80 %)
LEV i arbeidsområdet: effektivitet 84 % (generisk LEV)

Organisatoriske tiltak for å forhindre/begrense utslipp, 
spredning og eksponering

Generelt er integrerte styringssystemer implementert 
på arbeidsplassen, f.eks. ISO 9000, ISO-ICS 13100 eller 
lignende, og er, når det er hensiktsmessig, IPPC-
kompatible.
Et slikt styringssystem vil inkludere generell 
industriell hygienepraksis, f.eks.

informasjon og opplæring av 
arbeidstakere om forebygging av 
eksponering/ulykker.
prosedyrer for kontroll av 
personlig eksponering 
(hygienetiltak). regelmessig 
rengjøring av utstyr og gulv,
utvidede brukerveiledninger. 
prosedyrer for 
prosesskontroll og
vedlikehold. personlig
beskyttelsestiltak (se 
nedenfor)

Forhold og tiltak knyttet til personlig 
beskyttelse, hygiene og helsevurdering

Bruk av verneklær er obligatorisk 
(effektivitet >=90%)
Ved normal håndtering er det ikke nødvendig med personlig 
åndedrettsvern (åndedrettsvern). Hvis risiko for 
overskridelse av OEL/DNEL, bruk f.eks.

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

Øyne vernebriller er valgfritt
3. Eksponeringsestimat og referanse til kilden

3.1.

3.2.

Helse

Miljø

4. Veiledning til nedstrømsbruker for å evaluere om han jobber innenfor grensene satt av ES

4.1. Helse

4.2. Miljø
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Sinkfosfat
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1. Eksponeringsscenario GES Zn3(PO4)2 -5

Industriell bruk av Zn3(PO4)2 eller Zn3(PO4)2 - 
formuleringer som komponent for fremstilling av 
dispersjoner, pastaer eller andre viskøse eller 
polymeriserte matriser

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

Versjon: 1.1

Bruk beskrivelser 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

Prosesser, oppgaver, aktiviteter dekket Zn3(PO4)2 eller Zn3(PO4)2-holdige preparater brukes til fremstilling av flytende preparater 
ved å blande utgangsmaterialene grundig med et løsningsmiddel for å oppnå en løsning, 
dispersjon eller pasta.
Industriell bruk

ProduksjonFormulering

2. Operasjonelle forhold og risikostyringstiltak
2.2 Bidragsscenario som kontrollerer miljøeksponering (ERC2, ERC3, ERC5, ERC10a, ERC10b, ERC11a, ERC12b)

I den beskrevne prosessen er det sinkfosfatholdige preparatet/blandingen:
- pakket ut og lagret i siloer
- Ekstrahert fra siloen, dosert og matet med de andre reagensene og/eller løsemidlene til blandetanken, batchvis eller kontinuerlig, i henhold til 
prosesskvittering.
- Den resulterende sinksaltholdige blandingen (løsning, dispersjon, pasta) blir direkte viderebearbeidet, eller pakket, for videre behandling/bruk.

ERC2 Formulering av preparater
ERC3 Formulering i materialer

ERC5 Industriell bruk som resulterer i inkludering i eller på en matrise

ERC10a Bred spredt utendørs bruk av artikler og materialer med lang levetid med lav frigjøring

ERC10b Bred spredt utendørs bruk av artikler og materialer med lang levetid med høy eller tiltenkt frigjøring (inkludert slipende 
behandling)

ERC11a Bred spredt innendørs bruk av langtidsholdbare artikler og materialer med lav frigjøring

ERC12b Industriell bearbeiding av artikler med slipeteknikker (high release)

Produktegenskaper
Fysisk form for produktet Fast
Konsentrasjon av stoff i produktet > 25 %

vanligvis <5 %

Damptrykk < 1 hPa

Driftsforhold
Mengder brukt Årlig tonnasje (tonn/år): < 5000 t/år

Hyppighet og varighet av bruk Kontinuerlig produksjon antas 
som verste fall. Det er mulig at 
bruk ikke er det
kontinuerlige; dette må tas i 
betraktning ved estimering av 
eksponering.

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering

Mottakende overflatevannføring er 18000 m³/d med mindre annet er spesifisert

Andre gitte driftsforhold som påvirker 
miljøeksponering

Selv når det ikke er noe prosessvann (f.eks. når det er tørt 
gjennom hele), kan noe ikke-prosessvann være

generert som inneholder sink (f.eks. fra rengjøring)
Alle innendørs prosesser, i begrenset område.

Alle rester som inneholder sink blir resirkulert.

Risikostyringstiltak
Tekniske forhold og tiltak på prosessnivå (kilde) for 
å hindre utslipp

Lokal avtrekksventilasjon på blandetanker og andre 
arbeidsområder med potensiell støvutvikling.
Teknikker for oppsamling og fjerning av støv brukes.

Behandle kapslinger eller halvkapslinger der det er 
hensiktsmessig.

Tekniske forhold på stedet og tiltak for å redusere eller De fleste operasjonene innebærer våte prosesstrinn
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Sinkfosfat
Sikkerhetsdatablad
i henhold til forordning (EC) nr. 1907/2006 (REACH) med endringsforordning (EU) 2015/830

begrense utslipp, luftutslipp og utslipp til jord Sumpoppbevaring er plassert under tankene og filtrene io 
for å samle opp eventuelle utilsiktede søl
Avløpsvannbehandlingsteknikker på stedet kan 
brukes for å forhindre utslipp til vann (hvis aktuelt), 
f.eks.: kjemisk utfelling, sedimentering og filtrering 
(effektivitet 90-99,98%).
Luftutslipp kontrolleres ved bruk av posehusfiltre og/
eller andre luftutslippsreduksjonsanordninger, f.eks. 
tekstil- eller posefiltre, våtskrubbere. Dette kan skape 
et generelt undertrykk i bygget.

Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp fra 
stedet

Generelt kontrolleres og forhindres utslipp ved å 
implementere et integrert styringssystem, f.eks. ISO 
9000, ISO 1400X-serien eller lignende, og, når det er 
aktuelt, ved å være IPPC-kompatibel.

Et slikt styringssystem bør inkludere generell 
industriell hygienepraksis, f.eks.
- informasjon og opplæring av arbeidstakere
- regelmessig rengjøring av utstyr og gulv
- prosedyrer for prosesskontroll og vedlikehold
Behandling og overvåking av utslipp til uteluft, og 
eksosgassstrømmer (prosess og hygiene), i henhold 
til nasjonal forskrift.
SEVESO 2-samsvar, hvis aktuelt

Forhold og tiltak knyttet til renseanlegg I tilfeller der det er aktuelt: standardstørrelse, med mindre 
annet er spesifisert.

Forhold og tiltak knyttet til ekstern behandling av avfall 
for deponering

Hvis noen, blir alt farlig avfall behandlet av sertifiserte 
entreprenører i henhold til EUs og nasjonal lovgivning.
Brukere av Zn og Zn-forbindelser må favorisere 
resirkuleringskanalene til utgåtte produkter
Brukere av Zn og Zn-forbindelser må minimere Zn-
holdig avfall, fremme resirkuleringsruter og, for de 
resterende, kaste avfallsstrømmene i henhold til 
avfallsforskriften.

Forhold og tiltak knyttet til ekstern gjenvinning av 
avfall

Alle rester resirkuleres eller håndteres og transporteres i 
henhold til avfallslovgivningen.
Brukere av Zn og Zn-forbindelser må favorisere 
resirkuleringskanalene til utgåtte produkter
Brukere av Zn og Zn-forbindelser må minimere Zn-
holdig avfall, fremme resirkuleringsruter og, for de 
resterende, kaste avfallsstrømmene i henhold til 
avfallsforskriften.

2.1
Produktegenskaper

Bidragsscenario som kontrollerer arbeidereksponering

Fysisk form for produktet Fast
Konsentrasjon av stoff i produktet < 25 %

vanligvis <5 %

Damptrykk < 1 hPa
Andre produktegenskaper Preparatet er i flytende tilstand, som en pasta eller dispersjon eller annen viskøs 

eller polymerisert matriks, med lavt støvnivå; pulverformer kan imidlertid 
forekomme, middels støvhet påføres derfor som verste fall

Driftsforhold
Mengder brukt Årlig tonnasje (tonn/år): < 5000 t/år

20 T/d = 7T/skift avhengig av 
bruksområde

Hyppighet og varighet av bruk 8 timers skift (standard worst case) er forutsatt som 
utgangspunkt; det understrekes at den reelle varigheten av 
eksponeringen kan være mindre. Dette må tas i betraktning 
ved estimering av eksponering.

Menneskelige faktorer som ikke påvirkes av risikostyring Udekkede kroppsdeler: (Potensielt) Ansikt

Andre gitte driftsforhold som påvirker arbeidere Våte prosesser
eksponering Alle innendørs prosesser i begrenset område.

Risikostyringstiltak
Tekniske forhold og tiltak på prosessnivå (kilde) for 
å hindre utslipp

Lokal avtrekksventilasjon på blandetanker, ovner og 
andre arbeidsområder med potensiell støvutvikling, 
støvfangst og fjerningsteknikker
Behandle kapslinger eller halvkapslinger der det er 
hensiktsmessig.
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Tekniske forhold og tiltak for å kontrollere 
spredning fra kilden til arbeideren

Lokale avtrekksventilasjonssystemer og 
prosesskapsler brukes generelt
Sykloner/filtre (for å minimere støvutslipp): 
effektivitet 70%-90% (sykloner); støvfiltre (50-80 %)
LEV i arbeidsområdet: effektivitet 84 % (generisk LEV)

Organisatoriske tiltak for å forhindre/begrense utslipp, 
spredning og eksponering

Generelt er integrerte styringssystemer implementert 
på arbeidsplassen, f.eks. ISO 9000, ISO-ICS 13100 eller 
lignende, og er, når det er hensiktsmessig, IPPC-
kompatible.

regelmessig rengjøring av 
utstyr og gulv, utvidede 
brukerveiledninger.
prosedyrer for prosesskontroll 
og vedlikehold. prosedyrer for 
kontroll av person
eksponering (hygienetiltak). 
informasjon og opplæring av 
arbeidstakere om forebygging av 
eksponering/ulykker. personlige 
vernetiltak (se nedenfor)

Forhold og tiltak knyttet til personlig 
beskyttelse, hygiene og helsevurdering

Bruk av verneklær er obligatorisk 
(effektivitet >=90%)
Ved normal håndtering er det ikke nødvendig med personlig 
åndedrettsvern (åndedrettsvern). Hvis risiko for 
overskridelse av OEL/DNEL, bruk f.eks.

støvfilter-halvmaske P1 (effektivitet 
75%). støvfilter-halvmaske P2 
(effektivitet 90%). støvfilter-
halvmaske P3 (effektivitet 95%). 
støvfilter full maske P1 (effektivitet 
75%). støvfilter full maske P2 
(effektivitet 90 %). støvfilter full 
maske P3
(effektivitet 97,5 %)
Spesielt når PROC 7, 11, 19 er 
involvert, anbefales 
åndedrettsvern

Øyne vernebriller er valgfritt
3. Eksponeringsestimat og referanse til kilden

3.1.

3.2.

Helse

Miljø

4. Veiledning til nedstrømsbruker for å evaluere om han jobber innenfor grensene satt av ES

4.1. Helse

4.2. Miljø
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1. Eksponeringsscenario GES Zn3(PO4)2 -6

Industriell og profesjonell bruk av faste 
underlag som inneholder mindre enn 25 % w/w 
Zn3(PO4)2

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

Versjon: 1.1

Bruk beskrivelser

Prosesser, oppgaver, aktiviteter dekket Ingen bruksområder ble identifisert som er relatert til dette generiske scenariet. 

Industriell bruk

Profesjonell bruk

2. Operasjonelle forhold og risikostyringstiltak
3. Eksponeringsestimat og referanse til kilden

3.1.

3.2.

Helse

Miljø

4. Veiledning til nedstrømsbruker for å evaluere om han jobber innenfor grensene satt av ES

4.1. Helse

4.2. Miljø
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1. Eksponeringsscenario GES Zn3(PO4)2- 7

Industriell og profesjonell bruk av dispersjoner, 
pastaer og polymeriserte substrater som 
inneholder mindre enn 25 % w/w Zn3(PO4)2

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

Versjon: 1.1

Bruk beskrivelser 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

Prosesser, oppgaver, aktiviteter dekket Industriell bruk

Profesjonell bruk

2. Operasjonelle forhold og risikostyringstiltak
2.2
ERC12b)

Bidragsscenario som kontrollerer miljøeksponering (ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8f, ERC10a, ERC10b, ERC11a, ERC12a,

Dette scenariet dekker både prosesser i industriell skala og profesjonell bruk. I den beskrevne prosessen behandles det Zn3(PO4)2-holdige 
preparatet/blandingen videre, som potensielt involverer følgende trinn:
- Mottak/utpakking av materiell
- Sluttpåføring, sprøyting, innstøping eller for å produsere sluttproduktet eller artikkelen.

ERC8a Utbredt innendørs bruk av prosesshjelpemidler i åpne systemer

ERC8c Utbredt innendørs bruk som resulterer i inkludering i eller på en matrise

ERC8d Bred spredt utendørs bruk av prosesshjelpemidler i åpne systemer

ERC8f Bred spredt utendørs bruk som resulterer i inkludering i eller på en matrise

ERC10a Bred spredt utendørs bruk av artikler og materialer med lang levetid med lav frigjøring

ERC10b Bred spredt utendørs bruk av artikler og materialer med lang levetid med høy eller tiltenkt frigjøring (inkludert slipende 
behandling)

ERC11a Bred spredt innendørs bruk av langtidsholdbare artikler og materialer med lav frigjøring

ERC12a Industriell bearbeiding av artikler med slipeteknikker (lav frigjøring)
ERC12b Industriell bearbeiding av artikler med slipeteknikker (high release)

Produktegenskaper
Fysisk form for produktet Fast
Konsentrasjon av stoff i produktet < 25 %
Damptrykk < 1 hPa

Driftsforhold
Mengder brukt Mengdene involvert i dette scenariet er 10-50 

ganger mindre enn ved blanding (GES 4-GES 5); 
konsentrasjonen av sinkstoffet er også lavere 
(<25%).
Typiske mengder for både industrielle og profesjonelle er 
50T/år (typisk), maksimalt 500T/år (i industrielle omgivelser).

Hyppighet og varighet av bruk Kontinuerlig produksjon antas som verste fall. Det er 
mulig at bruken ikke er kontinuerlig; dette må være

vurderes ved estimering av eksponering.

Miljøfaktorer som ikke påvirkes av 
risikohåndtering

Mottakende overflatevannføring er 18000 m³/d med mindre annet er spesifisert

Andre gitte driftsforhold som påvirker 
miljøeksponering

Våte prosesser. Alt prosessvann og ikke-prosessvann 
bør resirkuleres internt i maksimal grad. Selv når det 
ikke forekommer prosessvann, kan det genereres noe 
ikke-prosessvann som inneholder sink (f.eks. fra 
rengjøring)
I industrielle og profesjonelle omgivelser utføres alle 
prosesser i et begrenset område. Alle rester som 
inneholder sink blir resirkulert.

Risikostyringstiltak
Tekniske forhold og tiltak på prosessnivå (kilde) for 
å hindre utslipp

I industrielle og profesjonelle omgivelser gjelder 
følgende:

Behandle vedlegg eller halvinnkapslinger 
der det er hensiktsmessig.
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Lokal avtrekksventilasjon på 
ovner og andre arbeidsområder 
med potensiell støvutvikling. 
Teknikker for oppsamling og 
fjerning av støv brukes.
Inneslutning av væskevolumer i 
kummer for å samle opp/hindre 
utilsiktet søl

Tekniske forhold på stedet og tiltak for å redusere eller 
begrense utslipp, luftutslipp og utslipp til jord

I industrielle og profesjonelle 
omgivelser gjelder følgende:
- Ved sinkutslipp til vann, kan 
avløpsvannbehandlingsteknikker 
på stedet brukes for å forhindre 
utslipp til vann (hvis aktuelt), 
f.eks.: kjemisk utfelling, 
sedimentering og filtrering 
(effektivitet 90- 99,98%).

Ved eksponeringsmodellering er 
det spådd at ved bruksmengder på 
>100T/år, forfining
av eksponeringsvurderingen 
for vann og sediment må 
gjøres (eksponering
vurdering basert på reelle målte 
data og lokale parametere). 
Behandling av utslippene til vann 
kan være nødvendig under slike 
forhold (se 
"eksponeringsestimering og 
risikokarakterisering").
- Luftutslipp kontrolleres ved 
bruk av posehusfiltre og/eller 
andre 
luftutslippsreduksjonsanordninger, 
f.eks. tekstil- eller posefiltre, 
våtskrubbere. Dette kan 
skape et generelt undertrykk i 
bygget.

Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp fra 
stedet

Generelt kontrolleres og forhindres utslipp ved å 
implementere et hensiktsmessig styringssystem. 
Dette vil innebære:

informasjon og opplæring av 
arbeidstakere om 
forebygging av eksponering/
ulykker. regelmessig 
rengjøring av utstyr og gulv, 
utvidede brukerveiledninger.
prosedyrer for prosesskontroll 
og vedlikehold

Behandling og overvåking av utslipp til uteluft, og 
eksosgassstrømmer (prosess og hygiene), i henhold 
til nasjonal forskrift.
SEVESO 2-samsvar, hvis aktuelt

Forhold og tiltak knyttet til renseanlegg I tilfeller der det er aktuelt: standardstørrelse, med mindre 
annet er spesifisert.

Forhold og tiltak knyttet til ekstern behandling av avfall 
for deponering

Hvis noen, blir alt farlig avfall behandlet av sertifiserte 
entreprenører i henhold til EUs og nasjonal lovgivning.
Brukere av Zn og Zn-forbindelser må favorisere 
resirkuleringskanalene til utgåtte produkter
Brukere av Zn og Zn-forbindelser må minimere Zn-
holdig avfall, fremme resirkuleringsruter og, for de 
resterende, kaste avfallsstrømmene i henhold til 
avfallsforskriften.

Forhold og tiltak knyttet til ekstern gjenvinning av 
avfall

Alle rester resirkuleres eller håndteres og transporteres i 
henhold til avfallslovgivningen.

2.1 Bidragsscenario som kontrollerer arbeidereksponering (PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC19)
PROC4 Bruk i batch og annen prosess (syntese) der det oppstår mulighet for eksponering

PROC5 Blanding eller blanding i batch-prosesser for formulering av preparater og artikler (flertrinns og/eller betydelig 
kontakt)

PROC7 Industriell sprøyting

PROC8b Overføring av stoff eller preparat (lading/lossing) fra/til fartøy/store beholdere ved dedikerte fasiliteter
PROC9 Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedikert fyllelinje, inkludert veiing)
PROC10 Påføring med rulle eller børsting
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PROC13 Behandling av artikler ved dypping og helling

PROC19 Håndblanding med intim kontakt og kun PPE tilgjengelig

Produktegenskaper
Fysisk form for produktet Fast
Konsentrasjon av stoff i produktet < 25 %
Damptrykk < 1 hPa
Støvighet Solid, lite støv
Andre produktegenskaper De fleste prosessene innebærer bruk av løsninger eller pastaer; «løsningsstatus» 

tas derfor som verste fall.

Driftsforhold
Mengder brukt Mengdene involvert i dette scenariet er 10-50 

ganger mindre enn ved blanding (GES 4-GES 5); 
konsentrasjonen av sinkstoffet er også lavere 
(<25%).
Typiske mengder for både industrielle og profesjonelle er 50 
T/år (typisk), eller 0,15 T/dag, 0,05 T/skift
maksimal bruksmengde er 500T/år (1,5T/d, 0,5T/skift) i 
industrielle omgivelser.

Hyppighet og varighet av bruk 8 timers skift (standard worst case) er forutsatt som 
utgangspunkt; det understrekes at den reelle varigheten av 
eksponeringen kan være mindre. Dette må tas i betraktning 
ved estimering av eksponering.

Menneskelige faktorer som ikke påvirkes av risikostyring Udekkede kroppsdeler: (Potensielt) Ansikt

Andre gitte driftsforhold som påvirker arbeidernes 
eksponering

Industriell / profesjonell: Våte prosesser, alt innendørs i et 
begrenset område

Risikostyringstiltak
Tekniske forhold og tiltak på prosessnivå (kilde) for 
å hindre utslipp

Industriell / profesjonell: Arbeidsområder for lokalt 
avtrekksventilasjon med potensiell 
støv- og røykutvikling, støv
fangst og fjerning
teknikker. Prosess
innkapslinger eller halvkapslinger der 
det er hensiktsmessig.

Tekniske forhold og tiltak for å kontrollere 
spredning fra kilden til arbeideren

Industriell / profesjonell: Lokale avtrekksventilasjonssystemer 

og prosess

kapslinger brukes generelt. 
Sykloner/filtre (for å 
minimere støvutslipp): 
effektivitet 70%-90%
(sykloner); støvfiltre (50- 80%). LEV 
i arbeidsområdet: effektivitet 84 
% (generisk LEV)

Organisatoriske tiltak for å forhindre/begrense utslipp, 
spredning og eksponering

Generelt implementeres styringssystemer; De 
inkluderer generell industriell hygienepraksis, f.eks.

regelmessig rengjøring av 
utstyr og gulv, utvidede 
brukerveiledninger.
prosedyrer for prosesskontroll 
og vedlikehold. prosedyrer for 
kontroll av person
eksponering (hygienetiltak). 
informasjon og opplæring av 
arbeidstakere om forebygging av 
eksponering/ulykker. personlige 
vernetiltak (se nedenfor)

Forhold og tiltak knyttet til personlig 
beskyttelse, hygiene og helsevurdering

Bruk av verneklær er obligatorisk 
(effektivitet >=90%)
Ved normal håndtering er det ikke nødvendig med personlig 
åndedrettsvern (åndedrettsvern). Hvis risiko for 
overskridelse av OEL/DNEL, bruk f.eks.

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

Øyne vernebriller er valgfritt
3. Eksponeringsestimat og referanse til kilden

3.1. Helse
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3.2. Miljø

4. Veiledning til nedstrømsbruker for å evaluere om han jobber innenfor grensene satt av ES

4.1. Helse

4.2. Miljø
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