
Scenariusz narażenia dla poszczególnych składników mieszaniny. 

 Exxsol D 40 (AZ) 

Punkt 1 Tytuł scenariusza narażenia 
Tytuł: 
Stosowanie w środkach czyszczących - Konsument 
deskryptor zastosowania 
Sektor(y) zastosowania SU21 
Kategorie produktowe PC03, PC04, PC08, PC09A, PC09B, PC09C, PC24, 

PC35, PC38 
Kategorie uwalniania do środowiska ERC8A, ERC8D 
Specyficzna kategoria uwalniania do środowiska ESVOC 8.4c.v1 
Uwzględnione procesy, zadania, działania 
Obejmuje ogólną ekspozycję konsumentów wynikającą z użytkowania produktów dla gospodarstwa 
domowego 
sprzedawanych jako środki piorące i czyszczące, aerozole, pokrycia, środki usuwające oblodzenie, 
środki smarne i 
odświeżacze powietrza. 
Punkt 2 Warunki pracy i środki zarządzania ryzykiem 
Punkt 2.1 Kontrola ekspozycji konsumenta 
Kategorie produktu 
Ciecz  
Okres trwania, częstotliwość i ilość 
Nie dotyczy 
Inne warunki operacyjne wpływające na ekspozycję konsumenta 
Obejmuje zastosowanie w warunkach temperatury otoczenia. 
Scenariusze związane / Specyficzne środki zarządzania ryzykiem i warunki pracy 
(tylko wymagane sprawdzenia dla zademnostrowania wymienionego bezpiecznego użycia) 
Środki piorące i czyszczące (włączając produkty na bazie rozpuszczalników) Produkty do 
czyszczenia w sprayu (do ogólnego czyszczenia, czyszczenia sanitariatów, czyszczenia szkła) PC35 
Obejmuje dzienne użycie do poziomu 1 razy dziennie 
Obejmuje roczne użycie do poziomu 128 dni/rok 
Obejmuje powierzchnię kontaktu skóry do poziomu 428 cm2 
Dla każdego przypadku użycia , obejmuje stosowanie w ilościach do 35 gramy 
Obejmuje zastosowanie w warunkach typowej wentylacji domowej. 
Obejmuje stosowanie w pomieszczeniu o wielkości 20 m³ 
Obejmuje narażenie do poziomu 0.17 godzin/y (godzina) 
Obejmuje stężenia do poziomu 15 % 
Punkt 2.2 Sprawdzanie narażenia środowiska 
Kategorie produktu 
Nie dotyczy 
Okres trwania, częstotliwość i ilość 
Nie dotyczy 
Czynniki środowiskowe nie podlegające wpływom zarządzania ryzykiem 
Nie dotyczy 
Pozostałe istniejące warunki zastosowania wpływające na ekspozycję środowiska na działanie 
Brak oceny narażenia środowiska [G40] 
Warunki i środki dotyczące komunalnych oczyszczalni ścieków 
Nie dotyczy 
Warunki i środki dotyczące zewnętrznej obróbki odpadów wymaganej do ich usunięcia. 



Nie dotyczy 
Warunki i środki do zewnętrznego odzysku i wtórmego wykorzytania odpadów. 
Nie dotyczy 
Punkt 3 Ocena narażenia 
3.1.Zdrowie 
Nie dotyczy 
3.2.Środowisko 
Nie dotyczy 
Punkt 4 Wskazówki do sprawdzenia zgodności ze scenariuszem narażenia 
4.1.Zdrowie 
Dostępne dane o zagrożeniu nie pozwalają na określenie DNEL dla efektów podrażnienia skóry. 
[G32] 
Nie jest przewidywane by szacowane narażenia konsumenta przekraczały wartości DNEL jeśli przyjąć 
zidentyfikowane warunki użytkowania. [ConsG1] 
Oszacowane ekspozycje nie przekraczają wartości NDS/NDSCH, jeśli stosowane są środki zarządzania 
ryzykiem/warunki eksploatacji prezentowane w sekcji 2. 
Środki zarządzania ryzykiem są oparte na ilościowej analizie ryzyka. [G37] 
Tam gdzie przyjęto inne środki zarządzania ryzykiem/warunki stosowania użytkownicy powinni 
zapewnić że ryzyko nie 
przekracza co najmniej odpowiednich poziomów.[G23] 
4.2.Środowisko 
Nie dotyczy 
 


