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ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/EK

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ
(JET A-1, JP-5, JP-8, AN-8)
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Εµπορική ονοµασία:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ (JET A-1, JP-5,
JP-8, AN-8)
Όνοµα ουσίας:
δ/ε (µείγµα)
Αριθµός EINECS:
δ/ε (µείγµα)
Αριθµός καταχώρησης (Κανονισµός 1907/2006/ΕΚ):δ/ε (µείγµα)
Αριθµός CAS:
δ/ε (µείγµα)

1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και
αντενδεικνυόµενες χρήσεις
Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις:

Παραγωγή (βιοµηχανική), διανοµή (βιοµηχα
νική), διαµόρφωση και (ανα) συσκευασία
(βιοµηχανική)
Χρήση ως καύσιµο (επαγγελµατική,
καταναλωτής)

1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας
Παραγωγός:

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ), ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ

Προµηθευτής:
Ταχ.∆ιεύθυνση:
Αριθµός τηλεφώνου:
Αριθµός Fax:
Ηλεκτρ.∆ιεύθυνση:
Ηλ.∆ιεύθυνση επικοινωνίας για τα ∆∆Α:

Shell & MOH Aviation Fuels A.E.
Λεωφ. Κηφισίας 151, Μαρούσι, 151 24.
+30 210 6006 380-1
+30 210 6083 820
info@shell-moh.com
Για διευκρινίσεις επί του περιεχοµένου αυτού
του ∆∆Α, παρακαλείστε να απευθύνεστε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: ops@shell-moh.com

1.4. Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης
Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας:
Κέντρο ∆ηλητηριάσεων:

166
+30 210-7793777
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2. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ
2.1. Ταξινόµηση της ουσίας
2.1.1. Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1272/2008 [CLP]
Εύφλ.Υγρό 3

Η226

Ερεθισµός δέρµατος 2

Η315

Τοξικότητα αναρρόφησης 1

H304

STOT εφάπαξ έκθεση 3

H336

Υδάτινο περιβάλλον 2

Η411

2.1.2. Πρόσθετη πληροφόρηση
Μη διαθέσιµα στοιχεία

2.2. Στοιχεία επισήµανσης
2.2.1. Επισήµανση σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1272/2008 [CLP]
Εικονογράµµατα κινδύνου (CLP):

Προειδοποιητική λέξη:
∆ηλώσεις
επικινδυνότητας:

Κίνδυνος
Η226
Η304
Η315
Η336
Η411

∆ηλώσεις προφύλαξης:

P102
P210
P273
P280
P331
P301+
P310

Υγρό και ατµοί εύφλεκτα
Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση
κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς
Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος
Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε
µακροχρόνιες επιπτώσεις
Μακριά από παιδιά
Μακριά από θερµότητα/ σπινθήρες/ γυµνές φλόγες/
…/ θερµές επιφάνειες. Μην καπνίζετε.
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά
ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για τα µάτια/
πρόσωπο
ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αµέσως το
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό

Page 2 of 44

Aviation Fuel (JET A-1, JP-5, JP-8, AN-8)
Version 1

Date: October 2021

2.3. Άλλοι κίνδυνοι
Η ουσία δεν θεωρείται ότι είναι Ανθεκτική, Βιοσυσσωρεύσιµη, Τοξική (ΑΒΤ), ούτε άκρως
Ανθεκτική και άκρως Βιοσυσσωρεύσιµη (αΑαΒ).

3. ΣΥΝΘΕΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ
CAS No

EC No

Index
No

9177015-9

294799-5

649-42700-X

11177-3

203906-6

603-10700-6

Αριθµός
καταχώρισης
REACH
01211950238546-0057

% Βάρος

01211947510052-XXXX

0-0.15

99.85-100

Ονοµασία

Κατηγοριοποίηση σύµφωνα
µε Κανονισµό ΕΚ
1272/2008 (CLP)
Αεροπορικό
Εύφλ.Υγρό 3,Η226
καύσιµο
Ερεθ. δέρµατος 2, Η315
(JET A-1, JP- Τοξικ. αναρρόφ. 1, Η304
5, JP-8, AN-8) STOT εφάπαξ έκθεση 3,
Η336
Υδάτινο περιβάλλον 2, Η411
Τοξ Αναπαρ. 2, H361d
2-(2-Μεθοξυ
αιθοξυ)
αιθανόλη

Μπορεί να περιέχει πρόσθετα σε ποσοστό <0.1% v/v το καθένα.

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικές σηµειώσεις:

Οι διαρροές δηµιουργούν ολισθηρές επιφάνειες.
Πριν επιχειρήσετε να διασώσετε τα θύµατα, αποµονώστε την
περιοχή από όλες τις πιθανές πηγές ανάφλεξης συµπεριλαµβα
νοµένης της αποσύνδεσης παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος.
Εξασφαλίστε επαρκή αερισµό και ελέγξτε ότι υφίσταται
ασφαλής, αναπνεύσιµη ατµόσφαιρα πριν από την είσοδο σε
περιορισµένους χώρους.
∆ιαβρέξτε τα ρυπανθέντα ενδύµατα µε νερό πριν τα αφαιρέσετε
προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δηµιουργίας σπινθήρα
από στατικό ηλεκτρισµό.
Υδρόθειο (H2S) µπορεί να συσσωρεύεται στο πάνω µέρος των
δεξαµενών αποθήκευσης και να φτάνει σε δυνητικά επικίνδυνες
συγκεντρώσεις.

Εισπνοή:

Η εισπνοή σε θερµοκρασία περιβάλλοντος δεν είναι πιθανή
λόγω της χαµηλής τάσης ατµών της ουσίας. Ενδέχεται ωστόσο
να συµβεί έκθεση σε ατµούς, όταν ο χειρισµός της ουσίας
πραγµατοποιείται σε υψηλές θερµοκρασίες µε ελλειπή
εξαερισµό.
Αν ο τραυµατίας εµφανίζει δυσκολία αναπνοής, µετακινήστε
τον σε καθαρό αέρα και διατηρήστε τον σε ηρεµία και σε θέση
που διευκολύνει την αναπνοή.
Εάν ο τραυµατίας έχει χάσει τις αισθήσεις του και :
* ∆εν αναπνέει : εξασφαλίστε ότι τίποτε δεν παρεµποδίζει την
αναπνοή και παρέχετε τεχνητή αναπνοή από ειδικά
εκπαιδευµένο προσωπικό. Εάν είναι απαραίτητο, παρέχετε
εξωτερικές καρδιακές µαλάξεις και συµβουλευτείτε γιατρό.
* Αναπνέει : τοποθετήστε τον σε θέση ανάνηψης και
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Επαφή µε το δέρµα:

Επαφή µε τα µάτια:

Κατάποση/Αναρρόφηση:

Αυτοπροστασία του
υπευθύνου για την
παροχή πρώτων
βοηθειών:
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κρατήστε την κεφαλή κάτω από το επίπεδο του κορµού.
Παρέχετε οξυγόνο, αν απαιτείται.
Ζητήστε ιατρική βοήθεια, αν το θύµα έχει διαταραχή της
συνείδησης ή αν τα συµπτώµατα δεν υποχωρήσουν.
(Με την επιφύλαξη εφαρµογής): Εάν υπάρχει υποψία εισπνοής
υδροθείου :
* Οι διασώστες πρέπει να φορούν αναπνευστικές συσκευές,
ζώνη και σχοινί ασφαλείας, και να ακολουθούν τις
διαδικασίες διάσωσης .
* Μετακινήστε τον τραυµατία σε καθαρό αέρα όσο το δυνατόν
πιο γρήγορα
* Προχωρήστε άµεσα σε τεχνητή αναπνοή, εάν η αναπνοή
έχει σταµατήσει.
* Η χορήγηση οξυγόνου πιθανόν να βοηθήσει.
* Ζητήστε ιατρική συµβουλή για περαιτέρω βοήθεια.
Αφαιρέστε τα ρυπασµένα ρούχα και υποδήµατα, και απορρίψτε
τα ασφαλώς.
Πλύνετε την προσβεβληµένη περιοχή µε σαπούνι και νερό.
Ζητήστε ιατρική συµβουλή αν ερεθισµός του δέρµατος,
πρήξιµο ή ερυθρότητα αναπτύσσεται και επιµένει.
Όταν χρησιµοποιείται υψηλής πίεσης εξοπλισµός, πιθανόν να
συµβεί έγχυση του προϊόντος. Αν συµβούν τραυµατισµοί από
υψηλή πίεση, ζητήστε αµέσως επαγγελµατική ιατρική
φροντίδα. Μην περιµένετε µέχρι να εµφανιστούν συµπτώµατα.
Για ήσσονος σηµασίας εγκαύµατα: Ψύξτε το έγκαυµα.
Κρατήστε την καµένη περιοχή κάτω από κρύο τρεχούµενο νερό
για τουλάχιστον πέντε λεπτά, ή έως ότου ο πόνος υποχωρήσει.
Όµως, η υποθερµία του σώµατος πρέπει να αποφεύγεται.
Ξεπλύνετε προσεκτικά µε νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε
τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το
πράξετε. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Αν ερεθισµός, θολή όραση ή οίδηµα εµφανίζεται και επιµένει,
ζητήστε ιατρική συµβουλή από έναν ειδικό.
Σε περίπτωση κατάποσης, πάντα θεωρήστε ότι έχει συµβεί
αναρρόφηση. Ο τραυµατίας θα πρέπει να σταλεί αµέσως στο
νοσοκοµείο. Μην περιµένετε µέχρι να εµφανιστούν
συµπτώµατα.
Μην προκαλείτε εµετό, καθώς υπάρχει υψηλός κίνδυνος
αναρρόφησης.
Μην χορηγείτε τίποτα από το στόµα σε άτοµο που έχει χάσει
τις αισθήσεις του.
Το προσωπικό πρώτων βοηθειών θα πρέπει να είναι ενήµερο
των ατοµικών κινδύνων κατά τη διάρκεια της διάσωσης.
Χρησιµοποιήστε ατοµικά µέσα προστασίας. Βλέπε ενότητα 8
για περισσότερες λεπτοµέρειες.

4.2. Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, οξείες και µεταγενέστερες
Μετά από εισπνοή:
Μετά από επαφή µε το
δέρµα:
Μετά από επαφή µε τα
µάτια:
Μετά από κατάποση/
αναρρόφηση:

Η αναπνοή ατµών µπορεί να προκαλέσει πονοκέφαλο, ναυτία,
έµετο και διαταραχή συνείδησης
Ερυθρότητα, ερεθισµός
Ελαφρύς ερεθιισµός (µη προσδιορισµένος)
Αναµένονται λίγα ή καθόλου συµπτώµατα. Εάν υπάρξουν,
ενδέχεται να παρατηρηθούν ναυτία και διάρροια
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4.3. Ένδειξη τυχόν απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής
θεραπείας
Αντιµετώπιση ανάλογα µε το είδος της έκθεσης.

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
5.1. Πυροσβεστικά µέσα
Κατάλληλα
πυροσβεστικά µέσα:

Ακατάλληλα
πυροσβεστικά µέσα:

Αφρός (µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό)
Εκνέφωµα νερού (Water fog) (µόνο από εξειδικευµένο προσωπικό)
Ξηρή σκόνη
∆ιοξείδιο του άνθρακα
Άλλα αδρανή αέρια (σύµφωνα µε ισχύοντες κανονισµούς)
Άµµος ή χώµα
Μην χρησιµοποιείτε απευθείας πίδακες νερού επάνω στο καιόµενο
προϊόν γιατί υπάρχει ο κίνδυνος εκτόξευσης (πιτσίλισµα) και
επέκτασης της φωτιάς .
Πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη ρίψη αφρού και νερού στην
ίδια επιφάνεια, γιατί το νερό καταστρέφει τον αφρό.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που ενέχει η ουσία
Η ουσία αυτή θα επιπλεύσει και µπορεί να αναφλεγεί στην επιφάνεια του νερού.
Επικίνδυνα προϊόντα καύσης:
Η ατελής καύση είναι πιθανό να προκαλέσει ένα σύνθετο µίγµα αεροµεταφερόµενων στερεών
και υγρών σωµατιδίων και αερίων, συµπεριλαµβανοµένου του µονοξειδίου του άνθρακα και µη
προσδιοριζόµενων οργανικών και ανόργανων ενώσεων.
Εάν ενώσεις θείου είναι παρούσες σε σηµαντικές ποσότητες, τα προϊόντα καύσης µπορούν
επίσης να περιλαµβάνουν H2S και SOx (οξείδια του θείου) ή θειικό οξύ.

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Προστατευτικός εξοπλισµός για πυροσβέστες:
Σε περίπτωση πυρκαγιάς µεγάλης έκτασης ή σε κλειστούς ή ανεπαρκώς αεριζόµενους χώρους
φορέστε ολόσωµες πυράντοχες στολές και αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή (SCBA) µε µάσκα
ολόκληρου προσώπου και θετικής πίεσης.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ
Σταµατήστε ή περιορίστε την διαρροή στην πηγή, εάν είναι ασφαλές να το πράξετε. Αποφύγετε
την άµεση επαφή µε το υλικό που διέρρευσε. Μείνετε σε προσήνεµη πλευρά. Σε περίπτωση
µεγάλης διαρροής, ειδοποιήστε τους ανθρώπους που βρίσκονται προς την πλευρά που φυσάει ο
άνεµος.
Κρατήστε το µη εµπλεκόµενο προσωπικό µακριά από την περιοχή της διαρροής. Θέστε σε
ετοιµότητα το προσωπικό εκτάκτου ανάγκης. Εκτός από την περίπτωση των µικρών διαρροών,
η σκοπιµότητα οποιωνδήποτε ενεργειών πρέπει πάντα να αξιολογείται και να προτείνεται, εάν
είναι δυνατό, από ένα εκπαιδευµένο, αρµόδιο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση
της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.
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Εξαλείψτε όλες τις πηγές ανάφλεξης, αν είναι ασφαλές να
το πράξετε (π.χ. ηλεκτρικό ρεύµα, σπινθήρες, φωτιές,

πυρσοί).
(Με την επιφύλαξη εφαρµογής): Σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου υπάρχει υποψία ή είναι βέβαιη
η παρουσία επικίνδυνων ποσοτήτων υδρόθειου (H2S) γύρω από το εκλυθέν προϊόν, µπορεί να
απαιτηθούν επιπρόσθετες ή ειδικές ενέργειες, όπως απαγόρευση πρόσβασης στην περιοχή,
χρήση ειδικού εξοπλισµού προστασίας, διαδικασίες και εκπαιδευµένο προσωπικό.
Εάν απαιτείται, ενηµερώστε τις αρµόδιες αρχές, σύµφωνα µε όλους τους ισχύοντες κανονισµούς.

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες
έκτακτης ανάγκης
6.1.1 Για προσωπικό
µη έκτακτης ανάγκης:

6.1.2 Για προσωπικό
έκτακτης ανάγκης:

Χρησιµοποιήστε Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), όπως
αναφέρονται στο τµήµα 8. Μείνετε σε προσήνεµη πλευρά ως
προς τον χώρο διαρροής. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής
αερισµός. Εξαλείψτε όλες τις πηγές ανάφλεξης (ηλεκτρισµός,
σπινθήρες, φωτιές, πυρσοί, κάπνισµα). Αποφύγετε την επαφή µε
το δέρµα, τα µάτια και τα ρούχα.
Μικρές διαρροές: οι κανονικές αντιστατικές φόρµες εργασίας
είναι συνήθως επαρκείς.
Μεγάλες διαρροές: ολόσωµες φόρµες ανθεκτικές έναντι χηµικών
και από αντιστατικό υλικό.
Γάντια εργασίας που παρέχουν επαρκή προστασία έναντι χηµικών,
ειδικά έναντι αρωµατικών υδρογονανθράκων. Σηµείωση: γάντια
κατασκευασµένα από PVA δεν είναι ανθεκτικά στο νερό, και δεν
είναι κατάλληλα για χρήση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Προστατευτικό Κράνος. Αντιστατικά, αντιολισθητικά παπούτσια
ασφαλείας ή µπότες. Γυαλιά ασφαλείας κλειστού τύπου και / ή
προσωπίδα, αν πιτσιλίσµατα ή επαφή µε τα µάτια είναι πιθανά ή
αναµένονται.
Προστασία αναπνοής: Μπορεί να χρησιµοποιηθεί µάσκα κάλυψης
του µισού ή ολόκληρου του προσώπου µε φίλτρα ατµών
οργανικών ουσιών (και όπου απαιτείται υδροθείου) ή αυτόνοµη
αναπνευστική συσκευή (SCBA) ανάλογα µε την έκταση της
διαρροής και την προβλεπόµενη ποσότητα έκθεσης. Αν η
κατάσταση δεν µπορεί να εκτιµηθεί επαρκώς ή αν είναι πιθανή
έλλειψη οξυγόνου, τότε πρέπει να χρησιµοποιηθεί µόνο αυτόνοµη
αναπνευστική συσκευή (SCBA).

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Αποτρέψτε την είσοδο του προϊόντος σε υπονόµους, ποταµούς,
υδάτινες απορροές ή άλλα υδάτινα σώµατα. Αποτρέψτε την
ρύπανση του εδάφους ή του υδροφόρου από το προϊόν.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό
6.3.1. Για περιορισµό:

∆ιαρροές επί του εδάφους:
Εάν κριθεί αναγκαίο, καλύψτε το προϊόν µε ξηρό χώµα, άµµο ή
παρόµοια άκαυστα υλικά.
Οι µεγάλες διαρροές µπορεί να καλύπτονται προσεκτικά µε αφρό,
αν είναι διαθέσιµος, για τον περιορισµό του κινδύνου πυρκαγιάς.
Μην χρησιµοποιείτε απευθείας πίδακες νερού.
∆ιαρροές στο νερό ή στη θάλασσα:
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Σε περίπτωση µικρών διαρροών σε κλειστά ύδατα (πχ λιµάνια)
περιορίστε το προϊόν µε πλωτά φράγµατα ή άλλο εξοπλισµό.
Μεγάλες διαρροές σε ανοικτή θάλασσα πρέπει να
περιορίζονται µε
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πλωτά φράγµατα ή άλλα µηχανικά µέσα.
Αποτρέψτε τονδιασκορπισµό της διαρροής.

6.3.2. Για καθαρισµό:

6.3.3. Άλλες
πληροφορίες:

Η χρήση των διασκορπιστικών θα πρέπει να προτείνεται από ένα
εµπειρογνώµονα και να εγκρίνεται από τις τοπικές αρχές.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: στην περίπτωση εσωτερικών χώρων(π.χ. µέσα σε
κτίρια ή σε κλειστούς χώρους) εξασφαλίστε επαρκή εξαερισµό.
∆ιαρροές επί του εδάφους: Απορροφήστε το διαρρέον προϊόν µε
κατάλληλα µη εύφλεκτα υλικά. Συλλέξτε το ελεύθερο προϊόν µε
κατάλληλα µέσα και µεταφέρετε το συλλεχθέν προϊόν και τα άλλα
ρυπασµένα υλικά σε κατάλληλους περιέκτες για ανακύκλωση,
ανάκτηση ή ασφαλή διάθεση σύµφωνα µε τους σχετικούς
κανονισµούς.
Σε περίπτωση ρύπανσης του εδάφους, αποµακρύνετε το
ρυπασµένο έδαφος και διαχειριστείτε το σύµφωνα µε τους
τοπικούς κανονισµούς.
∆ιαρροές σε νερό ή θάλασσα: Σε περίπτωση µικρών διαρροών
περιορίστε το διαρρεύσαν προϊόν και συλλέξτε το µέσω
απορρόφησης µε ειδικά επιπλέοντα απορροφητικά µέσα.
Σε περίπτωση µεγάλων διαρροών στην ανοιχτή θάλασσα συλλέξτε
το υλικό µέσω επιφανειακής άντλησης ή άλλων κατάλληλων
µέσων, µόνο όταν ο κίνδυνος φωτιάς/έκρηξης µπορεί να
προληφθεί επαρκώς.
Συλλέξτε το ανακτηθέν υλικό και τα άλλα υλικά σε κατάλληλες
δεξαµενές ή περιέκτες για ανάκτηση ή ασφαλή διάθεση σύµφωνα
µε τους σχετικούς κανονισµούς.
Τα προτεινόµενα µέτρα βασίζονται στα πιθανότερα σενάρια
διαρροής για το υλικό αυτό▪ όµως οι τοπικές συνθήκες (άνεµος,
θερµοκρασία της ατµόσφαιρας, κατεύθυνση και ταχύτητα
κύµατος/ρεύµατος) ενδεχοµένως µπορούν να επηρεάσουν
σηµαντικά την επιλογή των κατάλληλων ενεργειών. Για αυτόν τον
λόγο, πρέπει να ζητείται η γνώµη των κατά τόπους ειδικών όταν
κρίνεται αναγκαίο. Οι τοπικοί κανονισµοί µπορούν επίσης να
καθορίσουν ή να περιορίσουν τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
(Με την επιφύλαξη εφαρµογής) Η συγκέντρωση υδροθείου (H2S)
στον ελεύθερο χώρο των δεξαµενών αποθήκευσης του προϊόντος
µπορεί να ανέλθει σε επικίνδυνες τιµές, ειδικά σε περίπτωση
παρατεταµένης αποθήκευσης. Η κατάσταση αυτή αφορά ιδιαίτερα
τις δραστηριότητες εκείνες που εµπεριέχουν άµεση έκθεση στους
ατµούς της δεξαµενής.
(Με την επιφύλαξη εφαρµογής) ∆ιαρροές περιορισµένων ποσοτή
των προϊόντος, ιδιαίτερα στον αέρα όπου οι ατµοί διασπείρονται
συνήθως γρήγορα, αποτελούν δυναµικές καταστάσεις, οι οποίες
είναι απίθανο να συνεπάγονται έκθεση σε επικίνδυνες
συγκεντρώσεις. Καθώς το υδρόθειο είναι πυκνότερο του αέρα,
ενδεχόµενη εξαίρεση µπορεί να είναι η συσσώρευση επικίνδυνων
συγκεντρώσεων σε συγκεκριµένα σηµεία, όπως φρεάτια, κοιλότητες
ή κλειστούς χώρους. Σε όλες αυτές τις περιστάσεις, οι ορθές
ενέργειες θα πρέπει να αξιολογούνται κατά περίπτωση.

6.4. Παραποµπή σε άλλα τµήµατα:
Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ): Βλέπε κεφάλαιο 8 για περισσότερες λεπτοµέρειες
∆ιαχείριση Αποβλήτου: Βλέπε κεφάλαιο 13
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7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Γενικές πληροφορίες:
Μια ειδική αξιολόγηση των κινδύνων εισπνοής από την παρουσία H2S σε ελεύθερους χώρους
δεξαµενών, σε περιορισµένους χώρους, σε υπόλειµµα προϊόντος, σε απόβλητα δεξαµενής και
υγρά απόβλητα, και ακούσιες απελευθερώσεις πρέπει να γίνεται για να προσδιορισθούν οι
έλεγχοι που απαιτούνται ανά περίπτωση.
Οι ατµοί είναι βαρύτεροι από τον αέρα. Προσοχή στη συσσώρευση σε φρεάτια και σε κλειστούς
χώρους.

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό
Μέτρα για την
πρόληψη πυρκαγιάς:

Κίνδυνος από εκρηκτικά µίγµατα ατµού και αέρα. Βεβαιωθείτε
ότι ακολουθούνται όλοι οι σχετικοί κανονισµοί όσον αφορά την
δηµιουργία εκρηκτικής ατµόσφαιρας και τις εγκαταστάσεις
χειρισµού και αποθήκευσης εύφλεκτων προϊόντων.
Γείωση/ισοδυναµική σύνδεση των περιεκτών, δεξαµενών και
του εξοπλισµού µεταφοράς/ παραλαβής.
Χρήση και αποθήκευση µόνο σε εξωτερικό χώρο ή καλά
αεριζόµενο χώρο.
Λάβετε µέτρα προφύλαξης έναντι του στατικού ηλεκτρισµού.
Χρησιµοποιείτε αντιεκρηκτικού τύπου εξοπλισµό για
ηλεκτρισµό/αερισµό/φωτισµό.
Χρησιµοποιείτε µόνο εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες.
Μακριά από θερµότητα / σπινθήρες / γυµνές φλόγες / θερµές
επιφάνειες. - Απαγορεύεται το κάπνισµα
Μέτρα για την αποφυγή
Μη χρησιµοποιείτε πεπιεσµένο αέρα για εργασίες πλήρωσης,
δηµιουργίας αερολυµάτων εκκένωσης ή χειρισµού.
και σκόνης:
Μέτρα για την προστασία
του περιβάλλοντος:
Συστάσεις για την γενική
επαγγελµατική υγιεινή:

Αποφύγετε την έκλυση στο περιβάλλον.
Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. Ποτέ µην
αναρροφάτε µε σιφώνιο από το στόµα. Μην καταπίνετε την
ουσία. Αποφύγετε την εισπνοή ατµών. Χρησιµοποιήστε µέσα
ατοµικής προστασίας, όπως απαιτείται (βλέπε Ενότητα 8).
∆ιασφαλίστε ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα µέτρα
καθαριότητας.
Ρυπασµένα υλικά δεν πρέπει να συσσωρεύονται σε χώρους
εργασίας και να φυλάσσονται µέσα στις τσέπες. Κρατήστε το
µακριά από τρόφιµα και ποτά. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε
κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Πλύνετε τα χέρια
σχολαστικά µετά το χειρισµό. Αλλάξτε τα ρυπασµένα ρούχα
στο τέλος της βάρδιας.

7.2 Συνθήκες για την ασφαλή αποθήκευση, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν
ασυµβίβαστων
Τεχνικά µέτρα και
συνθήκες αποθήκευσης:

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα πρέπει να σχεδιάζονται µε
επαρκή αναχώµατα, ώστε να αποφευχθεί η ρύπανση του
εδάφους και του νερού σε περίπτωση διαφυγών ή διαρροών.
Ο καθαρισµός, η επιθεώρηση και η συντήρηση της
εσωτερικής δοµής των δεξαµενών αποθήκευσης πρέπει να
εκτελείται µόνο από κατάλληλα εξοπλισµένο και ειδικευµένο
προσωπικό όπως ορίζεται από τους εθνικούς, τοπικούς και
εταιρικούς κανονισµούς.
Πριν από την είσοδο σε δεξαµενές αποθήκευσης και την
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σχετικά µε τις συνθήκες
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έναρξη οποιασδήποτε δραστηριότητας σε περιορισµένο χώρο
ελέγξτε την ατµόσφαιρα για την περιεκτικότητα σε οξυγόνο
και την αναφλεξιµότητα. Εάν υπάρχει υποψία ότι ενώσεις
θείου είναι παρούσες στο προϊόν, ελέγξτε την ατµόσφαιρα για
την περιεκτικότητα σε H2S.
Εάν το προϊόν παρέχεται σε περιέκτες:
* ∆ιατηρήστε το µόνο µέσα στο αρχικό δοχείο ή σε δοχείο
κατάλληλο για αυτό το είδος του προϊόντος.
* ∆ιατηρήστε τα δοχεία ερµητικά κλειστά µε την κατάλληλη
σήµανση. Προστατέψτε από το φως του ήλιου.
* Ατµοί ελαφρών υδρογονανθράκων µπορεί να συσσσω
ρευτούν στον ελεύθερο χώρο των περιεκτών. Οι ατµοί
µπορούν να προκαλέσουν κινδύνους αναφλεξιµότητας/
έκρηξης. Ανοίξτε αργά προκειµένου να ελέγξετε πιθανή
εκτόνωση της πίεσης.
Οι κενοί περιέκτες µπορεί να περιέχουν εύφλεκτα
υπολείµµατα προϊόντος. Μην κάνετε ηλεκτροσυγκόλληση,
συγκόλληση, διάτρηση, κοπή ή αποτέφρωση σε κενούς
περιέκτες, εκτός εάν έχουν καθαριστεί σωστά.
Συνιστώµενα υλικά: Για τους περιέκτες ή τις εσωτερικές
επενδύσεις των περιεκτών, χρησιµοποιήστε µαλακό χάλυβα,
ανοξείδωτο χάλυβα.
Ακατάλληλα υλικά: Ορισµένα συνθετικά υλικά µπορεί να είναι
ακατάλληλα για τους περιέκτες ή τις εσωτερικές επενδύσεις
αυτών ανάλογα µε τις προδιαγραφές του υλικού και την
προοριζόµενη χρήση. Η συµβατότητα πρέπει να ελέγχεται µε
τον κατασκευαστή.
Η διαµόρφωση του αποθηκευτικού χώρου, ο σχεδιασµός της
δεξαµενής, ο εξοπλισµός και οι διαδικασίες λειτουργίας πρέπει
να είναι σε συµµόρφωση µε τη σχετική Ευρωπαϊκή, εθνική ή
τοπική νοµοθεσία.
Κατηγορία II σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία (Κ.Υ.Α.
34458/90).
Αποθηκεύστε ξεχωριστά από οξειδωτικά µέσα.

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
Βλέπε Σενάρια Έκθεσης στο παράρτηµα.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ /ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
8.1. Παράµετροι ελέγχου
8.1.1 Οριακές τιµές:
Εθνικές οριακές τιµές επαγγελµατικής έκθεσης: ∆εν αναφέρονται
Εθνικές βιολογικές οριακές τιµές: ∆εν αναφέρονται
∆ιεθνείς οριακές τιµές επαγγελµατικής έκθεσης:
∆εδοµένου ότι δεν αναφέρονται διεθνείς οριακές τιµές επαγγελµατικής έκθεσης για την Κηροζίνη
µε αριθµό CAS 91770-15-9, χρησιµοποιούνται ως πλέον κατάλληλες οι οριακές τιµές που
αναφέρονται για την Κηροζίνη µε αριθµό CAS 8008-20-6*
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Ουσία

Κηροζίνη

Cas No

8008-20-6
Οριακή τιµή – 8ωρη έκθεση

Οριακή τιµή – Βραχυχρόνια έκθεση

mg/m³

ppm
Βέλγιο

mg/m³

ppm

200

Καναδάς-Οντάριο

200 (1) (2)

Ιρλανδία

100

Νότια Κορέα

200

ΗΠΑ-NIOSH

100

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Καναδάς-Οντάριο (1) καύσιµο αεριωθουµένων, ως σύνολο ατµών υδρογονανθράκων (2) Εφαρµογή περιοριζόµενη
σε συνθήκες στις οποίες σηµειώνεται αµελητέα έκθεση σε αεροζόλ

*CAS No 8008-20-6: Κηροζίνη (πετρέλαιο); Κηροζίνη ατµ.απόσταξης; ένα µίγµα υδρογονανθράκων που παράγεται από την απόσταξη αργού πετρελαίου. Αποτελείται από υγρογονάνθρακες µε
αριθµό άνθρακα κυρίως µεταξύ C9 και C16 και σηµείο βρασµού από 130 0C ως 290 0C.

Ουσία

2-(2-Μεθοξυαιθοξυ)αιθανόλη

Cas No

111-77-3
Οριακή τιµή – 8ωρη έκθεση
ppm

mg/m³

ppm

Αυστρία

10

50,1

Βέλγιο

10

50,1

∆ανία

25 υπό όρους

Ευρωπαϊκή Ένωση

10

50,1

Φιλανδία

10

50

Γαλλία

10

50,1

10 (1)

50 (1)

Γερµανία (AGS)
Ουγγαρία

10

15,1

Ιταλία

10

50,1

Λετονία

20

100

Πολωνία

50
10

Ολλανδία
Ηνωµένο Βασίλειο

mg/m³

50,1

Ιρλανδία

Ισπανία

Οριακή τιµή – Βραχυχρόνια έκθεση

50,1
45

10

50,1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Ευρ.Ένωση: έντονη γραµµατοσειρά: Ενδεικτικές οριακές τιµές επαγγελαµατικής έκθεσης και οριακή τιµή για επαγγελµατική
έκθεση
Γαλλία: Πλάγια γραµµατοσειρά: Ενδεικτικές νοµοθετηµένες οριακές τιµές
Γερµανία (AGS): (1) Εισπνεύσιµο αεροζόλ και ατµός
Ιταλία: ∆έρµα
Ισπανία: ∆έρµα

8.1.2. ∆ιαδικασίες παρακολούθησης:
Παρακολούθηση του αέρα σε περιορισµένους χώρους µε χρήση ανιχνευτή αερίων που ανιχνεύει
και µετράει παρουσία H2S, συνθήκες ανεπαρκούς οξυγόνου και εκρηκτικές ατµόσφαιρες,.
Ανατρέξτε στο BS EN 14042:2003 "Ατµόσφαιρα σε χώρο εργασίας. Οδηγός για την εφαρµογή
και χρήση διαδικασιών για την αξιολόγηση της έκθεσης σε χηµικούς και βιολογικούς
παράγοντες¨, BS EN 1127-1:2007 "Εκρηκτικές ατµόσφαιρες-πρόληψη και προστασία από
έκρηξη¨, ES EN 60079-0:2009 "Εκρηκτικές ατµόσφαιρες-γενικές προδιαγραφές εξοπλισµού¨
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8.1.3. Οριακές τιµές επαγγελµατικής έκθεσης ή/και βιολογικές οριακές τιµές κατά την
χρήση της ουσίας
∆εν αναφέρονται
8.1.4. Παράγωγο Επίπεδο χωρίς Επιπτώσεις (DNEL) και Προβλεπόµενη Συγκέντρωση
χωρίς Επιπτώσεις (PNEC)
DNEL εργαζοµένου (βιοµηχανικό /επαγγελµατικό)
Χηµική
Ουσία

Κηροζίνες

Οξείες συστηµικές
επιπτώσεις

Οξείες τοπικές
επιπτώσεις

Χρόνιες
συστηµικές
επιπτώσεις

Χρόνιες τοπικές
επιπτώσεις

∆ερµατικό (α)

∆ερµατικό (β)

∆ερµατικό (α)

∆ερµατικό (β)

Εισπνοή (α)

Εισπνοή (α)

Εισπνοή (α)

Εισπνοή (α)

(α) Κανένας κίνδυνος δεν εντοπίστηκε γι΄αυτή την οδό (διαθέσιµα δεδοµένα)
(β) Τα υπάρχοντα στοιχεία δεν επιτρέπουν τον καθορισµό DNEL

DNEL για καταναλωτές /γενικό πληθυσµό
Χηµική
Ουσία

Κηροζίνες

Οξείες συστηµικές
επιπτώσεις

Οξείες τοπικές
επιπτώσεις

Χρόνιες
συστηµικές
επιπτώσεις

Χρόνιες τοπικές
επιπτώσεις

∆ερµατικό (α)

∆ερµατικό (β)

∆ερµατικό (α)

∆ερµατικό (β)

Εισπνοή (α)

Εισπνοή (α)

Εισπνοή (α)

Εισπνοή (α)

Κατάποση:
19 mg/kg/24h
(α) Κανένας κίνδυνος δεν εντοπίστηκε γι΄αυτή την οδό ( διαθέσιµα δεδοµένα)
(β) Τα υπάρχοντα στοιχεία δεν επιτρέπουν τον καθορισµό DNEL

PNEC
Η ουσία είναι ένας υδρογονάνθρακας UVCB. Οι συµβατικές µέθοδοι για τον προσδιορισµό του
PNEC δεν είναι κατάλληλες για τέτοιες πολύπλοκες ουσίες.
8.1.5. Προσέγγιση ελέγχου ορίου:
Βλέπε κεφάλαια 7 και 8.2.

8.2. Έλεγχοι έκθεσης
8.2.1. Κατάλληλοι µηχανικοί έλεγχοι:
Αποθήκευση και χειρισµός σε κλειστά συστήµατα. Χρησιµοποιήστε συστήµατα φραγής όσο το
δυνατόν περισσότερο. Συνιστάται τοπικός εξαερισµός. Παρέχετε βασική εκπαίδευση στους
εργαζοµένους για την πρόληψη / ελαχιστοποίηση της έκθεσης.
Αναγνώριση κινδύνου και αξιολόγηση κινδύνου πρέπει να γίνεται για κάθε εργασία. Πρέπει να
ακολουθούνται οι διαδικασίες για είσοδο σε περιορισµένο χώρο (π.χ. άδεια εργασίας, µετρήσεις
αερίων κλπ). Μην εισέρχεστε σε κενές δεξαµενές αποθήκευσης µέχρι να διεξαχθούν µετρήσεις
διαθέσιµου οξυγόνου.
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Αποστράγγιση, έκπλυση και / ή καθαρισµός του εξοπλισµού, πριν από οποιαδήποτε εργασία
αποσυναρµολόγησης.
8.2.2. Μέσα Ατοµικής Προστασίας:
ΕΑΝ

ΜΑΠ

ΠΡΟΤΥΠΑ

Προστασία των
µατιών/προσώπου

το πιτσίλισµα είναι
πιθανό

Προστατευτική προσωπίδα
και/ή γυαλιά ασφαλείας
κλειστού τύπου

EN 166

Προστασία των
χεριών

υπάρχει πιθανός
κίνδυνος σε έκθεση

Απρόσβλητα γάντια

EN 374

Προστασία του
δέρµατος

υπάρχει πιθανός
κίνδυνος σε έκθεση

Απρόσβλητη ενδυµασία
προστασίας

EN 340

Προστασία της
αναπνοής

αναµένεται δηµιουργία
ατµών

Μάσκες κάλυψης ολόκληρου
του προσώπου µε φίλτρα
αερίων για οργανικούς
ατµούς

EN 14387, EN
136, EN 137

Θερµικοί κίνδυνοι

Μεγάλης κλίµακας
πυρκαγιές

Πυράντοχες ολόσωµες
στολές µε αυτόνοµη
αναπνευστική συσκευή.

EN 340, EN 469,
EN 1486, EN 137

8.2.3. Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης :
Βλέπε κεφάλαια 6, 7 και σενάρια έκθεσης στο Παράρτηµα.

9. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
9.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις βασικές φυσικοχηµικές ιδιότητες
(α)

Όψη

(β)
(γ)
(δ)
(ε)
(στ)

Οσµή
Όριο οσµής
pH
Σηµείο τήξης/πήξης
Αρχικό σηµείο βρασµού και κλίµακα
βρασµού
Σηµείο ανάφλεξης

(ζ)
(η)
(θ)

(ια)

Ταχύτητα εξάτµισης
Αναφλεξιµότητα ( στερεό, αέριο)
Αναφλεξιµότητα ( υγρό)
Ανώτερη/χαµηλότερη αναφλεξιµότητα
ή όρια εκρηκτικότητας
Πίεση ατµών

(ιβ)
(ιγ)

Πυκνότητα ατµών
Πυκνότητα σε 15 οC

(ιδ)

∆ιαλυτότητα στο νερό

(ι)

: Χαµηλού ιξώδους υγρό (σε 20°C και 101.3
kPa)
: Χαρακτηριστική (υδρογονάνθρακα)
: Μη διαθέσιµο
: Μη εφαρµόσιµο
: Σηµείο πήξης κάτω από -20 oC
: 130-290 °C
: 29-70 oC (CONCAWE 2010a) (EN ISO
2719, 13736 και ASTM D 9302 a)
: Μη διαθέσιµο
: Μη εφαρµόσιµο
Εύφλεκτο υγρό (κατηγ.3)
: Μη εφαρµόσιµο
: Μικρότερη από 1 kPa ως 3.7 kPa στους
37.8 oC
: Μη διαθέσιµο
: Η απόλυτη πυκνότητα κυµαίνεται από
0.77 ως 0.85 g/cm3 στους 15 oC
(CONCAWE 2010a) (ASTM D 4052, EN
ISO12185)
: Μη εφαρµόσιµο
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: Μη εφαρµόσιµο

(ιστ)
(ιζ)
(ιη)

Συντελεστής κατανοµής : nοκτανόλη/νερό
Θερµοκρασία αυτανάφλεξης
Θερµοκρασία αποσύνθεσης
Ιξώδες

(ιθ)
(κ)

Εκρηκτικές ιδιότητες
Οξειδωτικές ιδιότητες

: Μη εφαρµόσιµο
: Μη εφαρµόσιµο

: 220-550 oC (ASTM Ε 659 µέθοδος δοκιµής)
: Μη διαθέσιµο
: 1 to 2.4 cSt at 40°C

9.2. Άλλες πληροφορίες
Μη διαθέσιµες πληροφορίες.

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
10.1. ∆ραστικότητα
Μη διαθέσιµες πληροφορίες.

10.2. Χηµική σταθερότητα
Σταθερό υπό τις συνιστώµενες συνθήκες χειρισµού και αποθήκευσης

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Καµία όταν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις παρούσες οδηγίες.

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν
Αποφύγετε κινδύνους αναφλεξιµότητας και πιθανές πηγές ανάφλεξης και θερµότητας
(εξαιρετικά υψηλές θερµοκρασίες, πηγές θερµότητας, γυµνές φλόγες, στατικό ηλεκτρισµό,
σπινθήρες)

10.5. Μη συµβατά υλικά
Ισχυρά οξειδωτικά µέσα. Ισχυρά οξέα. Ισχυρές βάσεις. Αλογόνα.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
∆εν αποσυντίθεται όταν χρησιµοποιείται για τις προβλεπόµενες χρήσεις.
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11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Βάση για την αξιολόγηση: Οι πληροφορίες που δίνονται βασίζονται σε δεδοµένα του προϊόντος, σε

γνώση των συστατικών και την τοξικολογία παρόµοιων προϊόντων. Τα αποτελέσµατα βασίζονται στις
διαθέσιµες µελέτες και αποτελούν υποστηρικτικό υλικό στην ταξινόµηση.
Οξεία
Τοξικότητα

Οδός
Έκθεσης
∆ια του
στόµατος,
καθετήρας

Αποτελεσµατική ∆όση

Κουνέλι (New
Zealand
White) άρρεν,
θήλυ

∆ια του
δέρµατος,
αποφρακτική
επικάλυψη

Αρουραίος
(Sprague
Dawley)
άρρεν, θήλυ

Εισπνοή,
ατµός, σύνολο
σώµατος

Μέθοδος

Είδος

Ισοδύναµη
ή παρόµοια
προς OECD
420

Αρουραίος
(Sprague
Dawley)
άρρεν, θήλυ

Ισοδύναµη
ή παρόµοια
προς OECD
402

Ισοδύναµη
ή παρόµοια
προς OECD
403

∆ιάρκεια
Έκθεσης
Άπαξ δόση,
14 ηµέρες

Αποτελέσµατα

2000mg/ kg σωµ. βάρους

Άπαξ δόση,
24 ώρες, στο
10% της
συνολικής
επιφάνειας
σώµατος

LD50>2000mg/
kg σωµατικού
βάρους

5.28 mg/L αέρα

4 ώρες

LC50 >5280
mg/m3 αέρα

5000mg/ kg σωµατικού
βάρους

LD50>5000mg/
kg σωµατικού
βάρους

Από την αξιολόγηση όλων των ανωτέρω δεδοµένων για την οξεία τοξικότητα προκύπτει ότι η κηροζίνη δεν πληροί τα
κριτήρια του Ευρωπαϊκού Κανονισµού CLP (EC No 1272/2008) για ταξινόµηση όσον αφορά την οξεία τοξικότητα δια
του στόµατος, του δέρµατος ή της εισπονοής.
Ερεθισµός
δέρµατος

Μέθοδος

Είδος

Ισοδύναµη
ή παρόµοια
προς OECD
404

Κουνέλι (New
Zealand
White)

Οδηγίες
EPA (FR
vol.44,
No.145)

»

Οδός
Έκθεσης
∆ια του
δέρµατος

Αποτελεσµατική ∆όση

»

Αποφρακτική κάλυψη
(άθικτη και αποξυσµένη
επιφάνεια) µε 0.5mL
κηροζίνης
Υλικό δοκιµής: κηροζίνη/
πετρέλαιο θέρµανσης

Ηµι-αποφρακτική κάλυψη
(ξυρισµένη επιφάνεια) µε
0.5mL κηροζίνης
Υλικό δοκιµής: άοσµη
κηροζίνη

∆ιάρκεια
Έκθεσης
4 ώρες

Αποτελέσµατα

24 ώρες

Προκαλεί
ερεθισµό

∆εν προκαλεί
ερεθισµό

Με βάση τα αποτελέσµατα των πειραµάτων για ερεθισµό του δέρµατος, οι κηροζίνες ταξινοµούνται ως ερεθιστικές για
το δέρµα σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό CLP (EC No 1272/2008). Συγκεκριµένα ταξινοµούνται ως
Ερεθιστικά δέρµατος, Κατηγορία 2, (Η315).
Σοβαρή
βλάβη/
ερεθισµός
των
µατιών

Μέθοδος

Είδος

EPA OTS
798:4500

Κουνέλι (Νέας
Ζηλανδίας,
άσπρο)

Οδός
Έκθεσης
Μάτια

Αποτελεσµατική ∆όση
Ενστάλαξη 0.1mL
κηροζίνης στον σάκο του
επιπεφυκότα του µατιού
Υλικό δοκιµής: κηροζίνη,
CAS No 68333-23-3

∆ιάρκεια
Έκθεσης
Παρατήρηση
για 72 ώρες

Αποτελέσµατα
∆εν προκαλεί
ερεθισµό

Λόγω µη εµφάνισης ερεθισµού στον κερατοειδή, στην ίριδα και στον επιπεφυκότα, οι κηροζίνες δεν πληρούν
τα κριτήρια για ταξινόµηση ως ερεθιστικά των µατιών σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό CLP (EC No
1272/2008).
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Αποτελεσµατική ∆όση

∆ιάρκεια
Έκθεσης

Αποτελέσµατα

∆εν έχουν αναφερθεί ειδικές µελέτες για διαβρωτική δράση των ουσιών αυτής της κατηγορίας. Εν τούτοις έχοντας
υπόψη τις διαθέσιµες µελέτες δεν αναµένεται διαβρωτική δράση για τις ουσίες αυτές.
Ευαισθητο
ποίηση του
αναπνευστι
κού ή του
δέρµατος

Μέθοδος

Είδος

Οδός Έκθεσης

Αποτελεσµατική ∆όση

Ισοδύναµη
ή παρόµοια
προς OECD
406

Ινδικά χοιρίδια,
(Hartley),
άρρρενα

∆ια του
δέρµατος
Επαγωγή και πρό
κληση: επιδερµικά,
µε απόφραξη

Επαγωγή: 1:4 αραίωση
Πρόκληση: 1:4 αραίωση ή
0.2% DNCB
Υλικό δοκιµής: κηροζίνη,
CAS No 68333-23-3

∆ιάρκεια
Έκθεσης

Αποτελέσµατα
∆εν προκαλεί
ευαιισθητοποίηση

Ευαισθητοποίηση δέρµατος: Με βάση τα αποτελέσµατα των δοκιµών, οι κηροζίνες δεν πληρούν τα
κριτήρια για ταξινόµηση ως ερεθιστικά του δέρµατος σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό CLP (EC No
1272/2008.
Ευαισθητοποίηση αναπνευστικού: Ο κανονισµός REACH δεν απαιτεί καθορισµό αυτής της παραµέτρου.

Μεταλλαξι Μέθοδος
Είδος
γένεση των
γεννητικών IN VITRO
κυττάρων Τροποποιηµέ S.Typhimurium 98
νη δοκιµασία
Ames

Οδός
Έκθεσης

Αποτελεσµατική ∆όση

50 µl/ml
Υλικό δοκιµής: CAS No 6474281-0 και 8008-20-6

Ισοδύναµη
ή παρόµοια
προς OECD
471

S.Typhimurium ΤΑ
1535,1537,1538,98,
100 και S. Cerevisiae
D4 (µε και χωρίς
ενεργ.µεταβολισµού)

0.001-5.0 µl/πλακίδιο
Υλικό δοκιµής: CAS No 800820-6

Ισοδύναµη
ή παρόµοια
προς OECD
476

Κύτταρα
λεµφώµατος
ποντικιού L5178Y
(µε και χωρίς
ενεργ.µεταβολισµού)

-3.91-6.25 nl/ml (µε ενεργοπ.)
και 6.25-37.5 nl/ml (χωρίς ενερ.)
-0.004-0.065 nl/ml (µε
ενεργοποίηση) και 0.006-0.13
nl/ml (χωρίς ενεργοποίηση)
Υλικό δοκιµής:CASNo 8008-20-6

IN VIVO
Ισοδύναµη
ή παρόµοια
προς OECD
475

Αρουραίος
(Sprague-Dawley),
άρρεν, θήλυ

»

»

Ενδοπερι -0, 0.3, 1.0, 3.0 g/kg
τοναϊκώς Υλ. δοκιµής: CAS No 8008-20-6
-0.3, 1.0, 3.0 g/kg
Υλ. δοκιµής: CAS No 64742-810
»

∆είγµα 1: 0.4, 0.13, 0.04
ml/αρουραίο
∆είγµα 2: 0.18, 0.06, 0.02
ml/αρουραίο
Υλ. δοκιµής: CAS No 8008-20-6

Page 16 of 44

∆ιάρκεια
Έκθεσης

Αποτελέσµατα

Όλες οι µελέτες
in vitro ήταν
αρνητικές για
γενοτοξικότητα,
εκτός από µία
µελέτη που ήταν
θετική και στην
οποία το υλικό
δοκιµής ήταν
κηροζίνη
ατµ.απόσταξης.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ (JET A-1, JP-5, JP-8, AN-8)
Αναθεώρηση 8

Ηµεροµηνία: ∆εκέµβριος 2015

Ποντίκι (CD-1),
άρρεν

Εισπνοή

Πραγµατική έγχυση:
0, 98.4, 378.3 ppm
Υλικό δοκιµής: JF-A

»

Ποντίκι και
αρουραίος, άρρενα

Ενδοπερι
τοναϊκώς

Ποντίκι: 1ml/kg (διιαλυµένο
10% σε αραβοσιτέλαιοl)
Αρουραίος: αδιάλυτο
Υλικό δοκιµής: κηροζίνη µετά
από απόσµηση

Ισοδύναµη
ή παρόµοια
προς OECD
479

Ποντίικι (B6C3F1)
άρρεν, θήλυ

»

400, 2000, 4000 mg/kg
Υλικό δοκιµής: CAS No 6474281-0

Ισοδύναµη
ή παρόµοια
προς OECD
478

Όλες οι µελέτες in
vivo για
χρωµοσωµικές
ανωµαλίες και
θάνατο εµβρύου
ήταν αρνητικές για
γενοτοξικότητα
(OECD 475, 478).
Μια παρόµοια
µελέτη για
χρωµοσωµικές
ανωµαλίες
(τροποποιηµένη
OECD 479) ήταν
θετική για
γενοτοξικότητα
στα άρρενα,
αλλά όχι στα
θήλεα ποντίκια.

∆εν έχουν εντοπισθεί µελέτες που να αναφέρουν µεταλλαξιγένεση ή γενοτοξικές επιδράσεις της κηροζίνης ή
των καυσίµων αεροπορίας στον άνθρωπο. Επειδή οι περισσότερες µελέτες ήταν αρνητικές και τα δεδοµένα
των διαφόρων µεµονοµένων συστατικών της κηροζίνης και των καυσίµων αεροπορίας ήταν αρνητικά, τα
αποτελέσµατα των in vitro και in vivo µελετών δείχνουν ότι πιθανόν οι κηροζίνες και τα
καύσιµα αεροπορίας να µην είναι µεταλλαξιγόνες ουσίες και δεν ταξινοµούνται ως τέτοιες σύµφωνα µε τον
Ευρωπαϊκό Κανονισµό CLP (EC No 1272/2008).
Καρκινογέ
νεση

Μέθοδος

Είδος

Οδός
Έκθεσης

Αποτελεσµατική ∆όση

Ισοδύναµη
ή παρόµοια
προς OECD
451

Ποντίκι (C3H/
HeNCrlBR),
άρρεν

∆ια του
δέρµατος

37.5 µl
Υλικό δοκιµής: JF-A

∆ιάρκεια
Έκθεσης
2 έτη, 2 φορές /
/εβδοµάδα

»

Ποντίκι (C3H),
άρρεν, θήλυ

»

25 mg
Υλικό δοκιµής: JF-A

105 εβδοµ, 3
φορές/εβδοµ.

»

»

Ποντίκι (C3H),
άρρεν

»

50 µl
Υλ. δοκιµής: CAS No 800820-6

24 µήνες, 2
φορές/εβδοµ.

»

»

Ποντίκι (C3H/
HeJ) άρρεν,
θήλυ

»

50 µl
Υλικό δοκιµής: CAS No
64742-81-0

∆ια βίου, 2
φορές/εβδοµ.

»

»

Ποντίκι (B6C3F1)
Άρρεν, θήλυ

»

0, 250 or 500 mg/kg
Υλικό δοκιµής: JP-5

103 εβδοµ.,
στις µεγάλες
δόσεις τα θήλεα
εκτέθηκαν µόνο
για 90 εβδοµ.
(5 ηµ/εβδοµ.)

»

»

Ποντίκι (C3H),
άρρεν

»

0, 28.5, 50, 100%
Υλικό δοκιµής: CAS No
64742-81-0

2 έτη (χαµηλή
δόση 7ηµ/εβδ.
µέτρια δόση
4ηµ/εβδ, υψηλή
δόση 2ηµ/εβδ)

»

»

»

»

50mg/ποντίκι
Υλικό δοκιµής: CAS No
8008-20-6 και 64742-47-8

2 έτη, 2 φορές/
εβδοµάδα
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Η κηροζίνη δεν προκαλεί καρκίνο στα ζώα, όταν αυτά εκτίθενται στην ουσία µέσω της στοµατικής ή της
αναπνευστικής οδού. Εν τούτοις η µακροχρόνια επαφή του δέρµατος µε κηροζίνη ή καύσιµο αεροπορίας
µπορεί να καταλήξει σε δηµιουργία όγκων ως αποπτέλεσµα του επαναλαµβανόµενου κύκλου ερεθισµού,
βλάβης και επούλωσης του δέρµατος.
LOAEL : 200 mg/ kg σωµ.βάρους/ηµέρα
Όργανα στόχοι: δέρµα
∆εν παρατηρήθηκε δηµιουργία όγκων σε µελέτες στις οποίες ελήφθη πρόνοια για την αποφυγή ερεθισµού
ή/και φλεγµονής του δέρµατος, αλλά άλλοι παράγοντες, όπως πρόσληψη πολυκυκλικών αρωµατικών
ενώσεων, διατηρήθηκαν οι ίδιοι.
Με βάση τα ανωτέρω δεδοµένα οι κηροζίνες κατηγοριοποιούνται ως µη καρκινογόνες σύµφωνα µε τον
Ευρωπαϊκό Κανονισµό CLP (EC No 1272/2008)
Τοξικότητα Μέθοδος Είδος
στην
αναπαραγω
OECD
Αρουραίος
γή/
(Sprague421
ανάπτυξη
Dawley),
άρρεν, θήλυ

Οδός
Έκθεσης

Αποτελεσµατική ∆όση

∆ιάρκεια
Έκθεσης

Αποτελέσµατα

∆ια του
δέρµατος

165(20%), 330 (40%),
494(60%) mg/kg/ηµέρα.
∆οκιµάστηκαν διαφορετικές
συγκεντρώσεις διαλυµάτων
και ποσότητες

14 ηµέρες πριν
την γονιµο
ποίηση ως
την ηµέρα 20
της κυοφορίας
– τα άρρενα
εκτέθηκαν µια
επιπλέον
εβδοµάδα

NOAEL (P,τοξικότητα
αναπαραγωγής):
≥494 mg/kg
σωµ.βάρους/ ηµέρα

Άρρενα: 70 ως
90 ηµέρες

NOAEL (P):
750 mg/kg
σωµ.βάρους/ηµ.

Υλικό δοκιµής: CAS No
64742-81-0
∆εν
αναφέρο
νται
συγκεκρι
µένες
οδηγίες

Αρουραίος
(SpragueDawley),
άρρεν, θήλυ

∆ια του
στόµατος
(καθετήρας)

Άρρενα:
750, 1500,3000
mg/kg/ηµέρα
Θήλεα:
325, 750, 1500
mg/kg/ηµέρα

Θήλεα: 21
εβδοµάδες

Υλικό δοκιµής: JP-8

NOAEL (F1, τοξικότητα
ανάπτυξης απογόνων):
≥494 mg/kg
σωµ.βάρους/ ηµέρα

NOAEL (P, τοξικότητα
αναπαραγωγής, άρρεν):
≥3000 mg/kg
σωµ.βάρους/ηµέρα
NOAEL (P, τοξικότητα
αναπαραγωγής, θήλυ):
≥1500 mg/kg
σωµ.βάρους/ηµέρα
NOAEL (F1):
750 mg/kg
σωµ.βάρους/ηµ.

OECD
414

Αρουραίος
(SpragueDawley)

∆ια του
στόµατος
(καθετήρας)

500, 1000, 1500, 2000
mg/kg/day
(πραγµατική έγχυση)

10 ηµέρες

υλικό δοκιµής: JP-8

NOAEL(τοξικότητα
εµβρύου): 1000 mg /Kg
σωµ.βάρους/ ηµέρα
LOAEL (τοξικότητα
εµβρύου): 1500 mg /Kg
σωµ.βάρους/ ηµέρα
NOAEL(µητρική
τοξικότητα): 500 mg
/Kg σωµ.βάρους/ ηµέρα
LOAEL(µητρική
τοξικότητα): 1000 mg
/Kg σωµ.βάρους/ ηµέρα

OECD
414

Αρουραίος
(SpragueDawley)

Εισπνοή
(σύνολο
σώµατος)

106 ή 364 ppm
Υλικό δοκιµής: CAS No
8008-20-6
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6 ώρες
ηµερησίως
Ηµέρες 6 ως 15
της κυοφορίας

NOAEC (µητρική
τοξικότητα) ≥364ppm
NOAEC (τερατογένεση)
≥364ppm
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• Η κηροζίνη δεν έχει επιπτώσεις στην γονιµότητα (OECD 421)
NOAEL (δια του στόµατος): ≥3000 mg/kg σωµ.βάρους/ηµέρα
NOAEL (δια του δέρµατος): ≥ 494 mg/kg σωµ.βάρους/ηµέρα
NOAEL (εισπνοή): ≥ 1000 mg/kg σωµ.βάρους/ηµέρα
• Όλες οι µελέτες σε πειραµατόζωα έδειξαν ότι η κηροζίνη και το καύσιµο αεροπορίας δεν σχετίζονται µε
τοξικότητα στην ανάπτυξη (OECD 414)
NOAEL (δια του στόµατος): 1000 mg/kg σωµ.βάρους/ηµέρα
NOAEL (δια του δέρµατος): ≥ 494 mg/kg σωµ.βάρους/ηµέρα
NOAEL (εισπνοή): ≥ 364 ppm
Συνεπώς δεν υπάρχουν επαρκή δεδοµένα για την ταξινόµηση της κηροζίνης όσον αφορά την τοξικότητα
στην αναπαραγωγή σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό CLP (EC No 1272/2008)
∆εδοµένου ότι µελέτες σχετικές µε τις επιπτώσεις στην ανάπτυξη δεν κατέληξαν σε συµπεράσµατα ικανά
να προκαλέσουν υποψίες για τοξικότητα στην ανάπτυξη, λόγω έλλειψης στοιχείων για εµφανή µητρική
τοξικότητα, οι κηροζίνες δεν ταξινοµούνται ως τοξικές για την ανάπτυξη σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό
Κανονισµό CLP (EC No 1272/2008)
STOT –
επανειληµ
µένη
έκθεση

Μέθοδος

Είδος

Οδός
Έκθεσης

Αποτελεσµατική
∆όση

∆ιάρκεια
Έκθεσης

Ισοδύναµη
ή παρόµοια
προς
OECD 412

Αρουραίος
(SpragueDawley),
άρρεν, θήλυ

Εισπνοή
Υπο-οξεία,
ατµός, σύνολο
σώµατος

24mg/m3 (ατµός)
Υλικό δοκιµής:
κηροζίνη, CAS No
64742-81-0

6ώρες/ηµερ. NOAEC:≥24 mg/m3 air
5ηµ/εβδοµ. ∆εν παρατηρήθηκαν
για 4 εβδοµ. επιπτώσεις

Ισοδύναµη
ή παρόµοια
προς
OECD 413

Αρουραίος
(Fischer 344),
άρρεν, θήλυ

Εισπνοή
0, 500, 1000 mg/m3
(ατµός)
Υπο-χρόνια,
ατµός, σύνολο Υλικό δοκιµής: JP-8
σώµατος

»

Ποντίκι (C57
BL), άρρεν,
θήλυ

»

»

OECD 410

Αρουραίος
(SpragueDawley),
άρρεν, θήλυ

∆ια του
δέρµατος
Υπο-οξεία

0.01, 0.05, 0.5
ml/kg/ηµέρα
Υλικό δοκιµής:
κηροζίνη, CAS No
68333-23-3

6ώρες/ηµερ. NOAEL: ≥0.5 ml/kg
5ηµ/εβδοµ. βάρους σώµ.(άρρεν, θήλυ)
για 4 εβδοµ. LOAEL-∆έρµα: 0.01 ml/kg
βάρους σώµ.(άρρεν, θήλυ)

»

∆ια του
στόµατος
Υπο-χρόνια,
Καθετήρας

Άρρενα: 0, 750,
1500, 3000 mg/kg/d
Θήλεα: 0, 325, 750,
1500 mg/kg/d
Υλικό δοκιµής: JP-8

Άρρενα: 70 NOAEL: 750 mg/kg
ως 90 ηµέρες βάρους σώµατος/ηµέρα
Θήλεα: 21
εβδοµάδες

∆εν αναφέρο
νται συγκε
κριµένες
προδιαγρα
φές

Αποτελέσµατα

24ώρες/ηµ.
για 90 ηµερ.

NOAEL: ≥1000mg/m3 air
LOAEL: 500 mg/m3
(άρρεν, βάρος σώµατος
και οργάνων)

»

NOAEL: ≥1000mg/m3 air

• NOAEL (δια του στόµατος): 750 mg /Kg σωµ.βάρους/ηµέρα
• NOAEL (δια του δέρµατος): ≥400 mg /Kg σωµ.βάρους/ηµέρα
• NOAEC (εισπνοή): ≥1000 mg /Kg σωµ.βάρους/ηµέρα
Λόγω έλλειψης δυσµενών συστηµικών επιδράσεων ακόµη και για τις υψηλότερες δόσεις κηροζίνης που
χορηγήθηκαν σε πειραµατόζωα, η κηροζίνη δεν ταξινοµείται για τοξικότητα από επανειληµµένη έκθεση σύµφωνα
µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό CLP (EC No 1272/2008).
STOT –
εφάπαξ
έκθεση

Μέθοδος

Είδος

Οδός
Έκθεσης

Αποτελεσµατική
∆όση

∆ιάρκεια
Έκθεσης

Αποτελέσµατα

Επηρεαζόµενα όργανα: Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα
Οδός έκθεσης: Εισπνοή
Κίνδυνος
Λόγω του χαµηλού ιξώδους της κηροζίνης δεν αναµένεται να συµβεί αναρρόφηση παρά µόνο σε
από αναρρό περίπτωση κατάποσης ή εµέτου µετά από κατάποση.
φηση
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12. Οικολογικές πληροφορίες
Βάση αξιολόγησης

Οι πληροφορίες που δίνονται βασίζονται σε γνώση των
συστατικών και στην οικοτοξικολογία παρόµοιων προϊόντων.

12.1 Τοξικότητα
Τοξικό σε υδρόβιους οργανισµούς, µπορεί να προκαλέσει
µακροχρόνιες επιπτώσεις σε υδάτινο περιβάλλον.
Οξεία (βραχυχρόνια)
τοξικότητα στο υδάτινο
περιβάλλον:

Ψάρια

Υδρόβια µαλακόστρακα

LL50 (96 h): 2 ως 5 mg/L , NOEL (96h): 2.0 mg/L
(Είδος : Oncorhynchus mykiss, OECD 203; KS=1)
EL50 (48 h): 1.4 mg/L, NOEL (48h): 0.3 mg/L
(Είδος: Daphnia magna, OECD 202; KS=1)

Χρόνια (µακροχρόνια)
τοξικότητα στο υδάτινο
περιβάλλον:
Ψάρια
Υδρόβια µαλακόστρακα

NOEL: 0.098 mg/L (ψάρι, γλυκό νερό, υπολογιστικό
µοντέλο Petrotox)
NOEL (21d): 0.48 mg/L, LOEL (21d): 1.2 mg/L, EL50 (21d):
0.89 mg/L (Είδος: Daphnia magna, OECD 211; KS=1)

Τοξικότητα σε άλγη

NOEL (72h): 1.0 mg/L, EL50 (72h): 1-3 mg/L (OECD 201;
KS=1)

Τοξικότητα σε
µικροοργανισµούς
Τοξικότητα σε οργανισµούς σε
ιζήµατα και έδαφος

LL50 (72h): 677.9 mg/L, (Είδος: tetrahymena pyriformis,
υπολογιστικό µοντέλο Petrotox)
Η ουσία είναι άγνωστης ή ασταθούς σύστασης, ή προϊόν
πολύπλοκων αντιδράσεων ή βιολογικό υλικό (UVCB)
υδρογονανθράκων. Οι τυποποιηµένες δοκιµές για τη
συγκεκριµένη παράµετρο προορίζονται για µεµονωµένες
ουσίες και δεν είναι κατάλληλες για την αξιολόγηση
κινδύνου αυτής της σύνθετης ουσίας.

Τοξικότητα σε πτηνά

Σύµφωνα µε την στήλη 2 του Παραρτήµατος Χ του REACH,
δεν απαιτούνται µελέτες για την µακροχρόνια τοξικότητα ή
τοξικότητα αναπαραγωγής στα πτηνά, λόγω της ύπαρξης
πολλών δεδοµένων για την τοξικότητα στα θηλαστικά.

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόµησης
Αβιοτική αποδόµηση:
Φυσική και φωτοχηµική
απέκκριση

Υδρόλυση
Οι κηροζίνες είναι ανθεκτικές στην υδρόλυση γιατί δεν
περιέχουν δοµικά στοιχεία τα οποία υδρολύονται.
Φωτο-Μετασχηµατισµός στον αέρα
Οι τυποποιηµένες δοκιµές για διάρκεια ηµιζωής στην
ατµόσφαιρα λόγω οξείδωσης προορίζονται για τις απλές
ουσίες και δεν είναι κατάλληλες για αυτή την σύνθετη
ουσία.
Φωτο-Μετασχηµατισµός στο νερό και στο έδαφος
Η ουσία δεν µπορεί να υποστεί φωτόλυση στο νερό και
στο έδαφος.

Βιοαποδόµηση:

Οι κηροζίνες δεν βιοαποικοδοµούνται εύκολα, αλλά λόγω
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του ότι αποδοµούνται από µικροοργανισµούς, µπορεί να
θεωρηθεί ότι είναι ενδογενώς βιοαποικοδοµήσιµες.

12.3. ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης
Η ουσία είναι άγνωστης ή ασταθούς σύστασης, ή προϊόν
πολύπλοκων αντιδράσεων ή βιολογικό υλικό (UVCB)
υδρογονανθράκων. Οι τυποποιηµένες δοκιµές για τη
συγκεκριµένη παράµετρο προορίζονται για µεµονωµένες
ουσίες και δεν είναι κατάλληλες για την αξιολόγηση
κινδύνου αυτής της σύνθετης ουσίας.

12.4. Κινητικότητα
Γνωστή ή προβλεπόµενη
κατανοµή στα διάφορα
περιβαλλοντικά συστήµατα

Η κατανοµή της ουσίας στα διάφορα περιβαλλοντικά
συστήµατα, τον αέρα, το νερό, το έδαφος και τα ιζήµατα,
έχει υπολογιστεί µε βάση το µοντέλο PETRORISK. Με
βάση την εκτίµηση της έκθεσης σε περιφερειακή κλίµακα,
η κατανοµή της ουσίας είναι 91,57% στον αέρα, 1.54%
στο νερό, 2.07% σε ιζήµατα και 4.82% στο έδαφος.

Προσρόφηση/Εκρόφηση

Η ουσία είναι άγνωστης ή ασταθούς σύστασης, ή προϊόν
πολύπλοκων αντιδράσεων ή βιολογικό υλικό (UVCB)
υδρογονανθράκων. Οι τυποποιηµένες δοκιµές για τη
συγκεκριµένη παράµετρο προορίζονται για µεµονωµένες
ουσίες και δεν είναι κατάλληλες για αυτή την σύνθετη
ουσία.

12.5. Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
Η ουσία δεν θεωρείται ότι είναι Ανθεκτική, Βιοσυσσωρεύσιµη,
Τοξική (ΑΒΤ), ούτε άκρως Ανθεκτική και άκρως
Βιοσυσσωρεύσιµη ουσία (αΑαΒ)

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
Μη διαθέσιµες πληροφορίες.

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ
13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων
Ανακτήστε, εάν είναι εφικτό. ∆ιαθέστε σύµφωνα µε τις
Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί αποβλήτων και επικινδύνων
αποβλήτων. Είναι ευθύνη του παραγωγού των
αποβλήτων να καθορίσει τον κατάλληλο κωδικό ΕΚΑ,
την ταξινόµηση του αποβλήτου και τις µεθόδους
διάθεσής του, µε βάση την εφαρµογή για την οποία το
προϊόν χρησιµοποιήθηκε.

Page 21 of 44

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΚΑΥΣΙΜΟ (JET A-1, JP-5, JP-8, AN-8)
Αναθεώρηση 8

Ηµεροµηνία: ∆εκέµβριος 2015

13.1.1 ∆ιάθεση
προϊόντων/συσκευασιών:

∆ιαθέστε τους κενούς περιιέκτες µέσω εξουσιοδοτηµένου προσώπου / αδειοδοτηµένου εργολάβου διάθεσης
αποβλήτων σύµφωνα µε τους τοπικούς και Ευρωπαϊκούς
κανονισµούς .

13.1.2 Πληροφορίες σχετικά µε
την επεξεργασία αποβλήτων:

Στους κενούς περιέκτες µπορεί να παραµένει υπόλειµµα
του προϊόντος συµπεριλαµβανοµένων εύφλεκτων ή
εκρηκτικών ατµών. Αδειάστε και αποστραγγίστε τα δοχείο
σχολαστικά, συµπεριλαµβανοµένων όλων των
εσωτερικών σωληνώσεων, παγίδων, και κατακόρυφων
σωληνώσεων. Η αποµάκρυνση του εύφλεκτου υλικού από
δοχεία και/ή περιέκτες µπορεί να γίνει µε άτµιση. Μην
εκτελείτε καµία εργασία (οξυγονοκόλληση, κοπή,
διάτρηση, συγκόλληση) σε ένα "κενό" περιέκτη, εκτός και
αν έχει καθαριστεί και έχει θεωρηθεί ασφαλής. Μην
ρυπαίνετε το έδαφος, το νερό ή το περιβάλλον µε τον
περιέκτη των αποβλήτων.
ΜΗΝ απορρίπτετε την ουσία σε υπονόµους, σε
αποχέτευση οµβρίων ή στο έδαφος. Το προϊόν δεν
πρέπει να διατίθεται µέσω απόρριψης στους υπονόµους.
Όπου είναι δυνατόν (π.χ. ελλείψει σχετικής ρύπανσης),
η ανακύκλωση της χρησιµοποιηµένης ουσίας είναι
εφικτή και συνιστάται. Η διάθεση πρέπει να γίνεται
σύµφωνα µε την ισχύουσα περιφερειακή, εθνική και
τοπική νοµοθεσία και τους ισχύοντες κανονισµούς.

13.1.3 Πληροφορίες σχετικά µε
την διάθεση στα συστήµατα
αποχέτευσης:
13.1.4 Άλλες συστάσεις σχετικά
µε την διάθεση:

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Χερσαία µεταφορά (ADR/RID)
14.1. Αριθµός ΟΗΕ (UN)
14.2. Οικεία Ονοµασία αποστολής
ΟΗΕ
14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά
την µεταφορά
14.4. Οµάδα συσκευασίας

14.5. Κίνδυνος για το περιβάλλον
Παρατηρήσεις

UN1863
FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE
3 Εύφλεκτα υγρά
I ή II ή III Η σωστή επιλογή της οµάδας συσκευασίας,
του αριθµού αναγνώρισης κινδύνου (ΗΙΝ) και του
κωδικού του ΗΒ για άµεση δράση εξαρτάται από το
σηµείο ανάφλεξης (µέθοδος κλειστού δοχείου) και το
αρχικό σηµείο βρασµού του υγρού που µεταφέρεται. Τα
κριτήρια αναγράφονται στους κανονισµούς για τις
µεταφορές, αλλά δίδονται συνοπτικά κατωτέρω:
Αρχικό σηµείο βρασµού <=35°C απαιτεί οµάδα
συσκευασίας I, HIN 33, UK EAC 3YE.
Σηµείο ανάφλεξης <23°C και αρχικό σηµείο βρασµού
>35°C απαιτεί οµάδα συσκευασίας ΙI, HIN 33, UK EAC 3YE.
Σηµείο ανάφλεξης >=23°C ως <=60°C και αρχικό σηµείο
βρασµού >35°C απαιτεί οµάδα συσκευασίας ΙΙI, HIN 30, UK
EAC 3Y.
Για τις ουσίες UN1863 που ανήκουν στην οµάδα συσκευασίας
ΙΙ, οι ειδικές προβλέψεις του ADR, RID και AND(R) διαφέρουν
αναλόγως µε το αν η τάση ατµών της ουσίας στους 50°C είναι
µεγαλύτερη ή µικρότερη από 110 kPa.
NAI
Αριθµός αναγνώρισης κινδύνου (HIN): 30 ή 33. Κωδικός
άµεσης δράσης για ΗΒ (EAC): 3ΥΕ ή 3Y. Κωδικός
απαγόρευσης για σήραγγες : D/E (Σηµ. Μόνο για µεταφορές
ADR)
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Μεταφορά επικινδύνων
εµπορευµάτων µέσω εσωτερικών
πλωτών οδών (ADN)
14.1. Αριθµός ΟΗΕ (UN)
14.2. Οικεία Ονοµασία αποστολής
ΟΗΕ
14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά
την µεταφορά
14.4. Οµάδα συσκευασίας

14.5. Κίνδυνος για το περιβάλλον
Παρατηρήσεις

Θαλάσσια Μεταφορά (IMDG
Κώδικας)
14.1. Αριθµός ΟΗΕ (UN)
14.2. Οικεία Ονοµασία αποστολής
ΟΗΕ
14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά
την µεταφορά
14.4. Οµάδα συσκευασίας

Ηµεροµηνία: ∆εκέµβριος 2015

UN1863
FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE
3 Εύφλεκτα υγρά
I ή II ή III Η σωστή επιλογή της οµάδας συσκευασίας,
του αριθµού αναγνώρισης κινδύνου (ΗΙΝ) και του
κωδικού του ΗΒ για άµεση δράση εξαρτάται από το
σηµείο ανάφλεξης (µέθοδος κλειστού δοχείου) και το
αρχικό σηµείο βρασµού του υγρού που µεταφέρεται. Τα
κριτήρια αναγράφονται στους κανονισµούς για τις
µεταφορές, αλλά δίδονται συνοπτικά κατωτέρω:
Αρχικό σηµείο βρασµού <=35°C απαιτεί οµάδα
συσκευασίας I, HIN 33, UK EAC 3YE.
Σηµείο ανάφλεξης <23°C και αρχικό σηµείο βρασµού
>35°C απαιτεί οµάδα συσκευασίας ΙI, HIN 33, UK EAC 3YE.
Σηµείο ανάφλεξης >=23°C ως <=60°C και αρχικό σηµείο
βρασµού >35°C απαιτεί οµάδα συσκευασίας ΙΙI, HIN 30, UK
EAC 3Y.
Για τις ουσίες UN1863 που ανήκουν στην οµάδα συσκευασίας
ΙΙ, οι ειδικές προβλέψεις του ADR, RID και AND(R) διαφέρουν
αναλόγως µε το αν η τάση ατµών της ουσίας στους 50°C είναι
µεγαλύτερη ή µικρότερη από 110 kPa.
ΝΑΙ
Η ταξινόµηση της ουσίας που µεταφέρεται µέσω εσωτερικών
πλωτών οδών σε δοχεία/δεξαµενές, µπορεί να είναι διαφορετική
από την ταξινόµηση της ουσίας όταν µεταφέρεται
συσκευασµένη.

UN1863
FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE
3 Εύφλεκτα υγρά
I ή II ή III Η σωστή επιλογή της οµάδας συσκευασίας,
του αριθµού αναγνώρισης κινδύνου (ΗΙΝ) και του
κωδικού του ΗΒ για άµεση δράση εξαρτάται από το
σηµείο ανάφλεξης (µέθοδος κλειστού δοχείου) και το
αρχικό σηµείο βρασµού του υγρού που µεταφέρεται. Τα
κριτήρια αναγράφονται στους κανονισµούς για τις
µεταφορές, αλλά δίδονται συνοπτικά κατωτέρω:
Αρχικό σηµείο βρασµού <=35°C απαιτεί οµάδα
συσκευασίας I, HIN 33, UK EAC 3YE.
Σηµείο ανάφλεξης <23°C και αρχικό σηµείο βρασµού
>35°C απαιτεί οµάδα συσκευασίας ΙI, HIN 33, UK EAC 3YE.
Σηµείο ανάφλεξης >=23°C ως <=60°C και αρχικό σηµείο
βρασµού >35°C απαιτεί οµάδα συσκευασίας ΙΙI, HIN 30, UK
EAC 3Y.
Για τις ουσίες UN1863 που ανήκουν στην οµάδα συσκευασίας
ΙΙ, οι ειδικές προβλέψεις του ADR, RID και AND(R) διαφέρουν
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14.5. Κίνδυνος για το περιβάλλον

Εναέρια µεταφορά (IATA)
14.1. Αριθµός ΟΗΕ (UN)
14.2. Οικεία Ονοµασία αποστολής
ΟΗΕ
14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά
την µεταφορά
14.4. Οµάδα συσκευασίας

Ηµεροµηνία: ∆εκέµβριος 2015

αναλόγως µε το αν η τάση ατµών της ουσίας στους 50°C είναι
µεγαλύτερη ή µικρότερη από 110 kPa.
Ρυπαίνει την θάλασσα

UN1863
FUEL, AVIATION, TURBINE ENGINE
3 Εύφλεκτα υγρά

I ή II ή III Η σωστή επιλογή της οµάδας συσκευασίας,
του αριθµού αναγνώρισης κινδύνου (ΗΙΝ) και του
κωδικού του ΗΒ για άµεση δράση εξαρτάται από το
σηµείο ανάφλεξης (µέθοδος κλειστού δοχείου) και το
αρχικό σηµείο βρασµού του υγρού που µεταφέρεται. Τα
κριτήρια αναγράφονται στους κανονισµούς για τις
µεταφορές, αλλά δίδονται συνοπτικά κατωτέρω:
Αρχικό σηµείο βρασµού <=35°C απαιτεί οµάδα
συσκευασίας I, HIN 33, UK EAC 3YE.
Σηµείο ανάφλεξης <23°C και αρχικό σηµείο βρασµού
>35°C απαιτεί οµάδα συσκευασίας ΙI, HIN 33, UK EAC 3YE.
Σηµείο ανάφλεξης >=23°C ως <=60°C και αρχικό σηµείο
βρασµού >35°C απαιτεί οµάδα συσκευασίας ΙΙI, HIN 30, UK
EAC 3Y.
Για τις ουσίες UN1863 που ανήκουν στην οµάδα συσκευασίας
ΙΙ, οι ειδικές προβλέψεις του ADR, RID και AND(R) διαφέρουν
αναλόγως µε το αν η τάση ατµών της ουσίας στους 50°C είναι
µεγαλύτερη ή µικρότερη από 110 kPa.
14.5. Κίνδυνος για το περιβάλλον ΝΑΙ

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
Βλέπε κεφ.7, Χειρισµός και Αποθήκευση

14.7. Μεταφορά υλικών χύδην σύµφωνα µε το παράρτηµα II της MARPOL
73/78 και τον κώδικα IBC
Για τις µεταφορές χύδην µέσω της θάλασσας ακολουθείται το παράρτηµα II of MARPOL 73/78 και
ο κώδικας IBC.

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
15.1. Κανονισµοί /νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το
περιβάλλον για την ουσία
Κανονισµοί ΕΕ
•

Κανονισµός (ΕΚ) Αρ. 1907/2006 της 18ης ∆εκεµβρίου 2006 για την Καταχώρηση, την Αξιολόγηση, την
Αδειοδότηση και τους Περιορισµούς των Χηµικών Προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού
Οργανισµού Χηµικών Προϊόντων, καθώς και για την τροποποίηση της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για την
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κατάργηση του Κανονισµού (ΕΟΚ) Αρ.793/93 του Συµβουλίου και του Κανονισµού (ΕΚ) Αρ.1488/94 της
Επιτροπής καθώς και της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συµβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ,
93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ
Κανονισµός (ΕΚ) Αρ. 1272/2008 της 16ης ∆εκεµβρίου 2008 για την ταξινόµηση, την επισήµανση και την
συσκευασία των ουσιών και των µειγµάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των Οδηγιών 67/548/ΕΟΚ
και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΚ) Αρ.1907/2006
Κανονισµός (ΕΚ) Αρ. 453/2010 της Επιτροπής της 20ής Μαΐου 2010 για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση,
την αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH)
Κανονισµός (ΕΚ) Αρ. 830/2015 της Επιτροπής της 28ης Μαΐου 2015 για τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση,
την αδειοδότηση και τους περιορισµούς των χηµικών προϊόντων (REACH)

Αδειοδοτήσεις και /ή περιορισµοί ως προς την χρήση
•
•

Αδειοδοτήσεις: Κανονισµός REACH , Παράρτηµα XIV – Κατάλογος ουσιών που υπόκεινται σε αδειοδότηση
Περιορισµοί ως προς την χρήση: Κανονισµός REACH , Παράρτηµα XVII – Περιορισµοί στην παρασκευή, τη
διάθεση στην αγορά και τη χρήση ορισµένων επικινδύνων ουσιών, µειγµάτων και αντικειµένων

Άλλοι Κανονισµοί ΕΕ
•
•
•
•
•
•

Οδηγία 2008/98/ΕΚ της 19ης Νοεµβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισµένων οδηγιών
Οδηγία 2012/18/ΕΕ της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων
σχετιζόµενων µε επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στην συνέχεια κατάργηση της Οδηγίας
96/82/ΕΚ του Συµβουλίου
Οδηγία 2001/7/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2001, για την τρίτη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο
της οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών όσον
αφορά την οδική µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων
Οδηγία 2004/35/ΕΚ της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά µε την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη
και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζηµίας
Οδηγία 2004/37/ΕΚ της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που
συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους ή µεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία
Οδηγία 2009/161/ΕΚ της 17ης ∆εκεµβρίου 2009 για τη θέσπιση τρίτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιµών
επαγγελµατικής έκθεσης κατ’ εφαρµογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συµβουλίου και για την τροποποίηση της
οδηγίας 2000/39/ΕΚ της Επιτροπής

Εθνική νοµοθεσία
•

•

•

Κ.Υ.Α. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β) «Μέτρα, όροι και περιορισµοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συµβουλίου της 12ης
∆εκέµβριου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 19396/1546/1997 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση
επικινδύνων αποβλήτων»»
Π.∆. 307/1986 (ΦΕΚ 135/Α) «Προστασία της Υγείας των Εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς
παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους», όπως τροποποιήθηκε από:
• Π.∆. 77/1993 (ΦΕΚ 34/Α) « Για την Προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς
παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆./τος 307/86, σε συµµόρφωση προς την οδηγία του
Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ»
• Π.∆. 90/1999 (ΦΕΚ 94/Α) « Καθορισµός οριακών τιµών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιµών έκθεσης των
εργαζοµένων σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε συµµόρφωση µε τις
οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆. 307/86
«προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια
της εργασίας τους όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 77/93»
• Π.∆. 339/2001 (ΦΕΚ 227/Α) «Τροποποίηση του Π.∆. 307/86 «προστασία της υγείας των εργαζοµένων που
εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους»
• Π.∆. 162/2007 (ΦΕΚ 202/Α) «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς
παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του Π.∆. 307/86 όπως ισχύει, σε
συµµόρφωση προς την οδηγία 2006/15/ΕΚ»
• Π.∆. 12/2012 (ΦΕΚ 19/Α) «Τροποποίηση του Π.∆. 307/86 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων
που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους» σε
συµµόρφωση µε την οδηγία 2009/161/ΕΕ της Επιτροπής»
Π.∆. 395/1994 (ΦΕΚ 220/Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού
εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ», όπως
τροποποιήθηκε από:
• Π.∆. 89/99, (94/Α/13.5.99) «Τροποποίηση του Π.∆. 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας
για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση
µε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (220/Α) σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συµβουλίου»
• Π.∆. 304/00, (241/Α/3.11.00) «Τροποποίηση του Π.∆. 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας
για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση
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µε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (220/Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 89/99 «τροποποίηση του Π.∆.
395/94 σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συµβουλίου» (94/Α)»
• Π.∆. 155/04, (121/Α/5.7.04) «Τροποποίηση του Π.∆. 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας
για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση
µε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (Α/220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συµµόρφωση µε την οδηγία
2001/45/ΕΚ»
Π.∆. 396/1994 (ΦΕΚ 220/Α) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους
εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς την οδηγία του
Συµβουλίου 89/656/EOK»
Π.∆. 338/2001 (ΦΕΚ 227/Α) «Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από
κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες»
Κ.Υ.Α. 34458/90 (ΦΕΚ 846/Β) «Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής,
ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών βιοµηχανιών πετρελαίου»

15.2. Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας
‘Εχει πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας από τον προµηθευτή.

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αρκτικόλεξα και ακρωνύµια
CAS
DSD
CLP
ADR
ADN
IMDG
ICAO -TI
RID
DMEL
DNEL
PNEC
LOAEC
LOAEL
LOEL
NOAEC
NOAEL
NOEC
NOEL
NOELR
LD50
LC50
EL50
ErL 50
LL50
ΑΒΤ
αΑαB
SCC
SCOEL
STOT
bw
bw/day
IARC

Chemical Abstracts Service (Υπηρεσία Χηµικών ∆εδοµένων)
Οδηγία 67/548/EEC
Κανονισµός 1272/2008
Ευρωπαϊκή συµφωνία για τις διεθνείς οδικές µεταφορές επικινδύνων εµπορευµάτων
Ευρωπαϊκή συµφωνία για τη διεθνή µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων µέσω
εσωτερικών πλωτών οδών
∆ιεθνής ναυτιλιακός κώδικας επικινδύνων εµπορευµάτων
Τεχνικές οδηγίες για την ασφαλή εναέρια µεταφορά
Κανονισµοί για την διεθνή σιδηροδροµική µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων
Παράγωγο επίπεδο ελαχίστων επιπτώσεων
Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις
Προβλεπόµενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις
Χαµηλότερη συγκέντρωση όπου παρατηρούνται αρνητικές επιπτώσεις
Χαµηλότερο επίπεδο όπου παρατηρούνται αρνητικές επιπτώσεις
Χαµηλότερο επίπεδο όπου παρατηρούνται επιπτώσεις
Συγκέντρωση µε µη παρατηρούµενες αρνητικές επιπτώσεις
Επίπεδο µε µη παρατηρούµενες αρνητικές επιπτώσεις
Συγκέντρωση µε µη παρατηρούµενες επιπτώσεις
Επίπεδο µε µη παρατηρούµενες επιπτώσεις
Ρυθµός φόρτωσης χωρίς να παρατηρηθούν επιπτώσεις
Θανατηφόρος δόση 50%
Θανατηφόρος συγκέντρωση 50%
Αποτελεσµατική θανατηφόρα δόση 50%
Αποτελεσµατική θανατηφόρα δόση 50% µείωση του ρυθµού ανάπτυξης
Θανατηφόρο επίπεδο 50%
Ανθεκτική, Βιοσυσσωρεύσιµη, Τοξική
Άκρως Ανθεκτική, άκρως Βιοσυσσωρεύσιµη
Αυστηρά Ελεγχόµενες Συνθήκες
Επιστηµονική Επιτροπή για τα Όρια Επαγγελµατικής Έκθεσης
Τοξικότητα σε ειδικό όργανο-στόχο
Βάρος σώµατος
Βάρος σώµατος/ηµέρα
∆ιεθνής Υπηρεσία για την Έρευνα του Καρκίνου
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Αναφορές

Ηµεροµηνία: ∆εκέµβριος 2015

IUCLID
∆ελτίο χηµικής ασφάλειας
Οριακές τιµές έκθεσης GESTIS
(http://www.dguv.de/ifa/en/gestis/limit_values/index.jsp)

Ηµεροµηνία έκδοσης
Ηµεροµηνίας
αναθεώρησης

15-12-15

Λόγος αναθεώρησης

Αναθεώρηση λόγω των νέων οριακών τιµών επαγγελµατικής
έκθεσης που δηµοσιεύονται από το GESTIS (κεφάλαιο 8) και λόγω
κατάργησης των Οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ (τµήµατα 2
και 3)

Πρόσθετες
πληροφορίες
∆ιευκρίνιση

Η ΜΟΤΟΡ – ΟΙΛ ( ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. διευκρινίζει
ότι οι παρεχόµενες πληροφορίες αναφέρονται µόνο στο
συγκεκριµένο προϊόν, και µόνον όταν δεν χρησιµοποιείται σε
συνδυασµό µε ένα άλλο προϊόν. Οι πληροφορίες είναι ακριβείς,
σύµφωνα µε την αποκτηθείσα γνώση και εµπειρία µέχρι την
ηµεροµηνία της τελευταίας αναθεώρησης. Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. δεν αποδέχεται καµία νοµική ευθύνη
από τυχόν απώλειες ή ζηµίες που προκαλούνται από άλλες χρήσεις,
που δεν περιγράφονται ανωτέρω, ή από οποιαδήποτε λανθασµένη
χρήση, χειρισµό, αποθήκευση ή προµήθεια του προϊόντος. Είναι
στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να λαµβάνει όλα τα
απαραίτητα µέτρα για την ασφαλή χρήση του συγκεκριµένου
προϊόντος.
Οι πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος εγγράφου θα πρέπει να
διατίθενται σε όλους τους χρήστες. Εάν απαιτούνται περαιτέρω
πληροφορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την εταιρεία στους
παραπάνω αριθµούς τηλεφώνου ή διεύθυνση.
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ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΣΕ1: Παραγωγή Κηροζίνης – Βιοµηχανική
ΣΕ2: ∆ιανοµή Κηροζίνης – Βιοµηχανική
ΣΕ3: ∆ιαµόρφωση και (ανα)Συσκευασία Κηροζίνης – Βιοµηχανική
ΣΕ4: Χρήση Κηροζίνης σαν καύσιµο – Επαγγελµατική
ΣΕ5: Χρήση Κηροζίνης σαν καύσιµο - Καταναλωτής
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ΣΕ.1. Παραγωγή Κηροζίνης – Βιοµηχανική
Κεφάλαιο 1. Τίτλος Σεναρίου έκθεσης Κηροζίνη
Τίτλος
Παραγωγή της ουσίας
Περιγραφική Παράµετρος
Τοµείς Χρήσης

3, 8, 9

Κατηγορίες ∆ιαδικασίας

1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 15

Κατηγορίες Απελευθέρωσης στο
Περιβάλλον

1, 4

Ειδική Κατηγορία Απελευθέρωσης
ESVOC SpERC 1.1.v1
στο Περιβάλλον
∆ιαδικασίες, Καθήκοντα, ∆ραστηριότητες που καλύπτονται
Παραγωγή της ουσίας ή χρήση σαν χηµικό διεργασίας ή διαλύτη εκχύλισης. Συµπεριλαµβάνεται
ανακύκλωση/ ανάκτηση, µεταφορές υλικού, αποθήκευση, δειγµατοληψία, συναφείς εργαστηριακές
δραστηριότητες, συντήρηση και φόρτωση (συπεριλαµβανοµένων θαλάσσιων σκαφών/φορτηγίδων,
οδικών/ σιδηροδροµικών οχηµάτων και συσκευασιών χύδην).
Μέθοδος Αξιολόγησης
Βλέπε κεφ.3
Κεφάλαιο 2. Λειτουργικές συνθήκες και µέτρα διαχείρισης κινδύνων
Κεφ. 2.1 Έλεγχος της έκθεσης των εργαζοµένων
Χαρακτηριστικά του
προϊόντος
Φυσική µορφή του προϊόντος
Τάση Ατµών (kPa)
Συχνότητα και διάρκεια
χρήσης/έκθεσης
Άλλες λειτουργικές
συνθήκες που επηρεάζουν
την έκθεση.

Υγρό
Υγρό, τάση ατµών 0.5-10 kPa σε Κανονικές Συνθήκες ( ΚΣ). OC4.
Καλύπτει ποσοστό της ουσίας στο προϊόν έως 100% (εκτός εάν
ορίζεται διαφορετικά) G13
Καλύπτει ηµερήσιες εκθέσεις µέχρι 8 ώρες (εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά) G2
Η λειτουργία εκτελείται σε ανυψωµένη θερµοκρασία (> 20 °C πάνω
από τη θερµοκρασία περιβάλλοντος). OC7. Θεωρείται ότι
εφαρµόζεται ένα καλό βασικό πρότυπο επαγγελµατικής υγιεινής. G1.

Συµβάλλοντα Σενάρια

Ειδικά µέτρα διαχείρισης κινδύνου και Λειτουργικές Συνθήκες

Γενικά µέτρα (ερεθιστικά στο
δέρµα ) -G19

Αποφύγετε την άµεση επαφή του προϊόντος µε το δέρµα.
Προσδιορίστε τις πιθανές περιοχές έµµεσης επαφής µε το δέρµα.
Χρησιµοποιήστε γάντια (που είναι δοκιµασµένα σύµφωνα µε το
πρότυπο EN374) εάν είναι πιθανή η επαφή του προϊόντος µε τα
χέρια. Καθαρίστε ρύπανση /διαρροές αµέσως µόλις συµβούν.
Ξεπλύνετε αµέσως την περιοχή του δέρµατος που έχει µολυνθεί.
Παρέχετε βασική εκπαίδευση στο προσωπικό για την αποφυγή/
ελαχιστοποίηση της έκθεσης και την αναφορά οποιωνδήποτε
δερµατικών επιπτώσεων τα οποία ενδέχεται να εµφανιστούν.E3

Συγκέντρωση ουσίας στο προϊόν

Γενικές εκθέσεις ( κλειστά
συστήµατα )-CS15
Γενικές εκθέσεις ( ανοιχτά
συστήµατα )-CS16

∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20
∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20

Μεταφορές χύδην- CS14

∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20

∆ειγµατοληψία διεργασίας-CS2

∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20
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∆ραστηριότητες εργαστηρίουCS36
Καθαρισµός και συντήρηση
εξοπλισµού-CS39
Αποθήκευση χύδην- CS85

Ηµεροµηνία: ∆εκέµβριος 2015

∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20
∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20
∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20

Κεφ. 2.2 Έλεγχος της περιβαλλοντικής έκθεσης
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Η ουσία είναι άγνωστης ή ασταθούς σύστασης ή προϊόν πολύπλοκων αντιδράσεων ή βιολογικό υλικό
(UVCB). [PrC3]. Κατά κύριο λόγο υδροφοβική.[PrC4a]
Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Κλάσµα της παραγόµενης στην Ε.Ε. ποσότητας που χρησιµοποιείται
περιφερειακά

0.1

Ποσότητα που χρησιµοποιείται περιφερειακά (τόννοι/έτος)

5.4e6

Κλάσµα της παραγόµενης στην περιοχή ποσότητας που χρησιµοποιείται
τοπικά

0.11

Ετήσια ποσότητα στην εγκατάσταση ( τόννοι/έτος)

6.0e5

Μέγιστη ηµερήσια ποσότητα στην εγκατάσταση ( Kg/ηµέρα )

2.0e6

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Συνεχής έκθεση [FD2]
Ηµέρες εκποµπής (ηµέρες /έτος)

300

Περιβαλλοντικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από την διαχείριση κινδύνου
Τοπικός συντελεστής αραίωσης γλυκού νερού

10

Τοπικός συντελεστής αραίωσης θαλασσινού νερού

100

Άλλες δεδοµένες συνθήκες που επηρεάζουν την περιβαλλοντική έκθεση
Κλάσµα έκλυσης στην ατµόσφαιρα από τη διεργασία (αρχική
απελευθέρωση πριν τα Μέτρα ∆ιαχείρισης Κινδύνου):
Κλάσµα απελευθέρωσης στα υγρά απόβλητα από τη διεργασία (αρχική
απελευθέρωση πριν τα Μέτρα ∆ιαχείρισης Κινδύνου):
Κλάσµα απελευθέρωσης στο έδαφος από τη διεργασία (αρχική
απελευθέρωση πριν τα Μέτρα ∆ιαχείρισης Κινδύνου):

1 .0e-2
3.0e-4
0.0001

Τεχνικές συνθήκες και µέτρα σε επίπεδο διεργασίας (πηγή) για να παρεµποδιστεί η έκλυση
Οι κοινές πρακτικές ποικίλλουν από εγκατάσταση σε εγκατάσταση, οπότε ακολουθείται µια συντηρητική
προσέγγιση για την εκτίµηση των εκλύσεων [TCS1].
Τεχνικές συνθήκες στην εγκατάσταση και µέτρα για τη µείωση ή τον περιορισµό των
εκροών, των αερίων εκποµπών και εκλύσεων στο χώµα.
Ο κίνδυνος από την περιβαλλοντική έκθεση καθοδηγείται από τα ιζήµατα του γλυκού νερού [TCR1b].
Περιορίστε την εκροή της µη διαλυµένης ουσίας προς ή ανακτήστε την από τα επιτόπου υγρά απόβλητα
[TCR14]. Απαιτείται επιτόπια επεξεργασία υγρών αποβλήτων [TCR13].
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Επεξεργαστείτε τις εκποµπές στην ατµόσφαιρα για να διασφαλίσετε την
απαιτούµενη απόδοση αποµάκρυνσης (%):

90

Επεξεργαστείτε τα υγρά απόβλητα στο χώρο παραγωγής (πριν τον
αποδέκτη των υγρών αποβλήτων) έτσι ώστε να επιτευχθεί η
απαιτούµενη απόδοση επεξεργασίας ≥ (%):

97.7

Εάν διατεθεί σε εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυµάτων, παρέχετε
την απαιτούµενη επιτόπια επεξεργασία για απόδοση αποµάκρυνσης ≥
56.1
(%)
Οργανωτικά µέτρα για την παρεµπόδιση /τον περιορισµό έκλυσης από την εγκατάσταση
Μην εναποθέτετε την βιοµηχανική λάσπη σε φυσικά χώµατα [OMS2]. Η βιοµηχανική λάσπη πρέπει να
αποτεφρώνεται, να περιέχεται σε δοχεία ή να επανακτάται [OMS3].
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε δηµοτική εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυµάτων
Εκτιµώµενη αποµάκρυνση της ουσίας από τα υγρά απόβλητα µέσω της
επεξεργασίας αστικών λυµάτων (%):

94.7

Συνολική απόδοση της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων µετά την
εφαρµογή των Μέτρων ∆ιαχείρισης Κινδύνου εντός και εκτός τόπου
παραγωγής (µονάδες επεξεργασίας αστικών λυµάτων) (%):

97.7

Μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα στην εγκατάσταση (MSafe) µε βάση την
έκλυση µετά την συνολική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων
(kg/ηµέρα):

2.0e6

Θεωρηθείσα παροχή δηµοτικής εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων (m3/ ηµέρα)

10000

Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε εξωτερική επεξεργασία αποβλήτων προς διάθεση
Κατά τη διαδικασία παραγωγής δεν παράγονται απόβλητα της ουσίας [ETW4].
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε εξωτερική ανάκτηση αποβλήτων
Κατά τη διαδικασία παραγωγής δεν παράγονται απόβλητα της ουσίας [ERW2].

Κεφ.3. Εκτίµηση έκθεσης
3.1. Υγεία
Το εργαλείο ECETOC TRA έχει χρησιµοποιηθεί για να εκτιµηθούν οι εκθέσεις στο χώρο εργασίας εκτός και
αν διαφορετικά προσδιορίζεται G21.
3.2. Περιβάλλον
Η µέθοδος «Hydrocarbon Block Method» έχει χρησιµοποιηθεί για να υπολογιστεί η περιβαλλοντική έκθεση
µέσω του µοντέλου Petrorisk [EE2].
Κεφ.4. Οδηγίες για να ελέγχεται η συµµόρφωση µε το Σενάριο Έκθεσης
4.1.Υγεία
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Τα διαθέσιµα στοιχεία κινδύνου δεν επιτρέπουν την παραγωγή ενός DNEL για ερεθιστικές επιπτώσεις στο
δέρµα. G32. Τα Μέτρα ∆ιαχείρισης του Κινδύνου βασίζονται στον ποιοτικό χαρακτηρισµό του κινδύνου.
G37.
Τα διαθέσιµα στοιχεία κινδύνου δεν υποστηρίζουν την ανάγκη για να καθοριστεί DNEL για άλλες
επιπτώσεις στην υγεία. G36. Συνιστάται στους χρήστες να λάβουν υπόψη τους τις εθνικές οριακές τιµές
επαγγελµατικής έκθεσης ή άλλες ισοδύναµες τιµές. G38.
Όταν υιοθετηθούν άλλα Μέτρα ∆ιαχείρισης Κινδύνου / Συνθήκες Λειτουργίας, τότε οι χρήστες θα πρέπει
να διασφαλίζουν ότι η διαχείριση των κινδύνων γίνεται σε τουλάχιστον ισοδύναµα επίπεδα. G23.
4.2. Περιβάλλον
Οι οδηγίες βασίζονται σε υποτιθέµενες συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες µπορεί να µην ισχύουν σε όλες τις
εγκαταστάσεις· ως εκ τούτου η αναλογική συσχέτιση µπορεί να είναι αναγκαία για να οριστούν
κατάλληλα και ειδικά για την εγκατάσταση µέτρα διαχείρισης του κινδύνου [DSU1]. Η απαιτούµενη
απόδοση αποµάκρυνσης των υγρών αποβλήτων µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση εντός/εκτός πεδίου
τεχνολογιών, είτε µεµονωµένα είτε σε συνδυασµό [DSU2]. Η απαιτούµενη απόδοση αποµάκρυνσης στον
αέρα µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση τεχνολογιών επιτόπου, είτε µεµονωµένα είτε σε συνδυασµό
[DSU3]. Περαιτέρω λεπτοµέρειες για την κλιµάκωση και τον έλεγχο των τεχνολογιών δίδονται στο SpERC
δελτίο (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4].
Οι κλιµακούµενες κατά τόπους αξιολογήσεις διυλιστηρίων της ΕΕ έλαβαν χώρα χρησιµοποιώντας
συγκεκριµένα δεδοµένα ανά εγκατάσταση και επισυνάπτονται µε τον φάκελο PETRORISK στο IUCLID,
κεφάλαιο 13, φύλλο "Παραγωγή ανά εγκατάσταση" [DSU6].

ΣΕ.2. ∆ιανοµή Κηροζίνης – Βιοµηχανική
Κεφάλαιο 1. Τίτλος Σεναρίου έκθεσης Κηροζίνη
Τίτλος
∆ιανοµή της ουσίας
Περιγραφική Παράµετρος
Τοµείς Χρήσης

3

Κατηγορίες ∆ιαδικασίας

1, 2, 3, 4, 8a, 8b, 9, 15

Κατηγορίες Απελευθέρωσης στο
Περιβάλλον

1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 7

Ειδική Κατηγορία Απελευθέρωσης
ESVOC SpERC 1.1b.v1
στο Περιβάλλον
∆ιαδικασίες, Καθήκοντα, ∆ραστηριότητες που καλύπτονται
Χύδην φόρτωση (συπεριλαµβανοµένων θαλάσσιων σκαφών/φορτιγίδων, οδικών/σιδηροδροµικών
οχηµάτων και IBC φόρτωση) και ανασυσκευασία της ουσίας (συµπεριλαµβανοµένων βαρελιών και
µικρών συσκευασιών), συµπεριλαµβανοµένων της δειγµατοληψίας, της αποθήκευσης, της
εκφόρτωσης, της συντήρησης και των συναφών εργαστηριακών δραστηριοτήτων.
Μέθοδος Αξιολόγησης
Βλέπε κεφ.3
Κεφάλαιο 2 . Λειτουργικές συνθήκες και µέτρα διαχείρισης κινδύνων
Κεφ. 2.1 Έλεγχος της έκθεσης των εργαζοµένων
Χαρακτηριστικά του
προϊόντος
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Φυσική µορφή του προϊόντος
Τάση Ατµών (kPa)
Συγκέντρωση ουσίας στο προϊόν
Συχνότητα και διάρκεια
χρήσης/έκθεσης
Άλλες λειτουργικές
συνθήκες που επηρεάζουν
την έκθεση.

Ηµεροµηνία: ∆εκέµβριος 2015

Υγρό
Υγρό, τάση ατµών 0.5-10 kPa σε Κανονικές Συνθήκες ( ΚΣ). OC4.
Καλύπτει ποσοστό της ουσίας στο προϊόν έως 100% (εκτός εάν
ορίζεται διαφορετικά) G13
Καλύπτει ηµερήσιες εκθέσεις µέχρι 8 ώρες (εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά) G2
Προϋποθέτει χρήση σε θερµοκρασία όχι µεγαλύτερη από 20ο C
πάνω από την θερµοκρασία περιβάλλοντος, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά G15. Θεωρείται ότι εφαρµόζεται ένα καλό βασικό
πρότυπο επαγγελµατικής υγιεινής. G1.

Συµβάλλοντα Σενάρια

Ειδικά µέτρα διαχείρισης κινδύνου και Λειτουργικές Συνθήκες

Γενικά µέτρα (ερεθιστικά στο
δέρµα ) -G19

Αποφύγεται την άµεση επαφή του προϊόντος µε το δέρµα.
Προσδιορίστε τις πιθανές περιοχές έµµεσης επαφής µε το δέρµα.
Χρησιµοποιήστε γάντια (που είναι δοκιµασµένα σύµφωνα µε το
πρότυπο EN374) εάν είναι πιθανή η επαφή του προϊόντος µε τα
χέρια. Καθαρίστε ρύπανση /διαρροές αµέσως µόλις συµβούν.
Ξεπλύνετε αµέσως την περιοχή του δέρµατος που έχει µολυνθεί.
Παρέχετε βασική εκπαίδευση στο προσωπικό για την
αποφυγή/ελαχιστοποίηση της έκθεσης και την αναφορά
οποιωνδήποτε δερµατικών επιπτώσεων τα οποία ενδέχεται να
εµφανιστούν. E3

Γενικές εκθέσεις ( κλειστά
συστήµατα )-CS15
Γενικές εκθέσεις ( ανοιχτά
συστήµατα )-CS16
∆ειγµατοληψία διεργασίας-CS2

∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20
∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20
∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20

Εργαστηριακές δραστηριότητες ∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20
CS 36
Μεταφορές χύδην- CS14

∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20

Πλήρωση βαρελιών και µικρής
συσκευασίας –CS6

∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20

Καθαρισµός και συντήρηση
εξοπλισµού-CS39

∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20

Αποθήκευση χύδην- CS85

∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20

Κεφ. 2.2 Έλεγχος της περιβαλλοντικής έκθεσης
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Η ουσία είναι άγνωστης ή ασταθούς σύστασης ή προϊόν πολύπλοκων αντιδράσεων ή βιολογικό υλικό
(UVCB). [PrC3]. Κατά κύριο λόγο υδροφοβική.[PrC4a]
Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Κλάσµα της παραγόµενης στην Ε.Ε. ποσότητας που χρησιµοποιείται
περιφερειακά

0.1

Ποσότητα που χρησιµοποιείται περιφερειακά (τόννοι/έτος)

5.4e6

Κλάσµα της παραγόµενης στην περιοχή ποσότητας που χρησιµοποιείται
τοπικά

2.0e-3

Ετήσια ποσότητα στην εγκατάσταση (τόννοι/έτος)

1.1e4

Μέγιστη ηµερήσια ποσότητα στην εγκατάσταση (Kg/ ηµέρα)

3.6e4
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Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Συνεχής έκθεση [FD2].
Ηµέρες εκποµπής (ηµέρες / έτος)

300

Περιβαλλοντικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από την διαχείριση κινδύνου
Τοπικός συντελεστής αραίωσης γλυκού νερού

10

Τοπικός συντελεστής αραίωσης θαλασσινού νερού

100

Άλλες δεδοµένες συνθήκες που επηρεάζουν την περιβαλλοντική έκθεση
Κλάσµα έκλυσης στην ατµόσφαιρα από τη διεργασία (αρχική
απελευθέρωση πριν τα Μέτρα ∆ιαχείρισης Κινδύνου):
Κλάσµα απελευθέρωσης στα υγρά απόβλητα από τη διεργασία (αρχική
απελευθέρωση πριν τα Μέτρα ∆ιαχείρισης Κινδύνου):
Κλάσµα απελευθέρωσης στο έδαφος από τη διεργασία (αρχική
απελευθέρωση πριν τα Μέτρα ∆ιαχείρισης Κινδύνου):

1 .0e-3
1.0e-5
0.00001

Τεχνικές συνθήκες και µέτρα σε επίπεδο διεργασίας (πηγή) για να παρεµποδιστεί η έκλυση
Οι κοινές πρακτικές ποικίλλουν από εγκατάσταση σε εγκατάσταση, οπότε ακολουθείται µια συντηρητική
προσέγγιση για την εκτίµηση των εκλύσεων [TCS1].
Τεχνικές συνθήκες στην εγκατάσταση και µέτρα για τη µείωση ή τον περιορισµό των
εκροών, των αερίων εκποµπών και εκλύσεων στο χώµα.
Ο κίνδυνος από την περιβαλλοντική έκθεση καθοδηγείται από το γλυκό νερό [TCR1a]. ∆εν απαιτείται
επιτόπια επεξεργασία υγρών αποβλήτων [TCR6].
Επεξεργαστείτε τις εκποµπές στην ατµόσφαιρα για να διασφαλίσετε την
απαιτούµενη απόδοση αποµάκρυνσης (%):

90

Επεξεργαστείτε τα υγρά απόβλητα στο χώρο παραγωγής (πριν τον
αποδέκτη των υγρών αποβλήτων) έτσι ώστε να επιτευχθεί η
απαιτούµενη απόδοση επεξεργασίας ≥ (%):

0

Εάν διατεθεί σε εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυµάτων, παρέχετε
την απαιτούµενη επιτόπια επεξεργασία για απόδοση αποµάκρυνσης ≥
0
(%)
Οργανωτικά µέτρα για την παρεµπόδιση /τον περιορισµό έκλυσης από την εγκατάσταση
Μην εναποθέτετε την βιοµηχανική λάσπη σε φυσικά χώµατα [OMS2]. Η βιοµηχανική λάσπη πρέπει να
αποτεφρώνεται, να περιέχεται σε δοχεία ή να επανακτάται [OMS3].
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε δηµοτική εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυµάτων
Εκτιµώµενη αποµάκρυνση της ουσίας από τα υγρά απόβλητα µέσω της
επεξεργασίας αστικών λυµάτων (%):

94.7

Συνολική απόδοση της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων µετά την
εφαρµογή των Μέτρων ∆ιαχείρισης Κινδύνου εντός και εκτός τόπου
παραγωγής (µονάδες επεξεργασίας αστικών λυµάτων) (%):

94.7

Μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα στην εγκατάσταση (MSafe) µε βάση την
έκλυση µετά την συνολική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων
(kg/ηµέρα):

2.6e6
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Θεωρηθείσα παροχή δηµοτικής εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων (m3/ ηµέρα)

2000

Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε εξωτερική επεξεργασία αποβλήτων προς διάθεση
Η εξωτερική επεξεργασία και διάθεση του αποβλήτου θα πρέπει να γίνεται σε συµµόρφωση µε τους
ισχύοντες τοπικούς και/ή εθνικούς κανονισµούς [ETW3].
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε εξωτερική ανάκτηση αποβλήτων
Η εξωτερική ανάκτηση και ανακύκλωση του αποβλήτου θα πρέπει να γίνεται σε συµµόρφωση µε τους
ισχύοντες τοπικούς και/ή εθνικούς κανονισµούς [ERW1].

Κεφ.3. Εκτίµηση έκθεσης
3.1. Υγεία
Το εργαλείο ECETOC TRA έχει χρησιµοποιηθεί για να εκτιµηθούν οι εκθέσεις στο χώρο εργασίας εκτός και
αν διαφορετικά προσδιορίζεται G21.
3.2. Περιβάλλον
Η µέθοδος «Hydrocarbon Block Method» έχει χρησιµοποιηθεί για να υπολογιστεί η περιβαλλοντική έκθεση
µέσω του µοντέλου Petrorisk [EE2].
Κεφ.4. Οδηγίες για να ελέγχεται η συµµόρφωση µε το Σενάριο Έκθεσης
4.1.Υγεία
Τα διαθέσιµα στοιχεία κινδύνου δεν επιτρέπουν την παραγωγή ενός DNEL για ερεθιστικές επιπτώσεις στο
δέρµα. G32. Τα Μέτρα ∆ιαχείρισης του Κινδύνου βασίζονται στον ποιοτικό χαρακτηρισµό του κινδύνου.
G37.
Τα διαθέσιµα στοιχεία κινδύνου δεν υποστηρίζουν την ανάγκη για να καθοριστεί DNEL για άλλες
επιπτώσεις στην υγεία. G36. Συνιστάται στους χρήστες να λάβουν υπόψη τους τις εθνικές οριακές τιµές
επαγγελµατικής έκθεσης ή άλλες ισοδύναµες τιµές. G38.
Όταν υιοθετηθούν άλλα Μέτρα ∆ιαχείρισης Κινδύνου / Συνθήκες Λειτουργίας, τότε οι χρήστες θα πρέπει
να διασφαλίζουν ότι η διαχείριση των κινδύνων γίνεται σε τουλάχιστον ισοδύναµα επίπεδα. G23.
4.2. Περιβάλλον
Οι οδηγίες βασίζονται σε υποτιθέµενες συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες µπορεί να µην ισχύουν σε όλες τις
εγκαταστάσεις· ως εκ τούτου η αναλογική συσχέτιση µπορεί να είναι αναγκαία για να οριστούν
κατάλληλα και ειδικά για την εγκατάσταση µέτρα διαχείρισης του κινδύνου [DSU1]. Η απαιτούµενη
απόδοση αποµάκρυνσης των υγρών αποβλήτων µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση εντός/εκτός πεδίου
τεχνολογιών, είτε µεµονωµένα είτε σε συνδυασµό [DSU2]. Η απαιτούµενη απόδοση αποµάκρυνσης στον
αέρα µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση τεχνολογιών επιτόπου, είτε µεµονωµένα είτε σε συνδυασµό
[DSU3]. Περαιτέρω λεπτοµέρειες για την κλιµάκωση και τον έλεγχο των τεχνολογιών δίδονται στο SpERC
δελτίο (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4].
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ΣΕ.3. ∆ιαµόρφωση και (ανά)Συσκευασία Κηροζίνης – Βιοµηχανική
Κεφάλαιο 1. Τίτλος Σεναρίου έκθεσης Κηροζίνη
Τίτλος
∆ιαµόρφωση και (ανα)συσκευασία των ουσιών και των µειγµάτων
Περιγραφική Παράµετρος
Τοµείς Χρήσης
3, 10
Κατηγορίες ∆ιαδικασίας

1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 14, 15

Κατηγορίες Απελευθέρωσης στο
Περιβάλλον

2

Ειδική Κατηγορία Απελευθέρωσης
ESVOC SpERC 2.2.v1
στο Περιβάλλον
∆ιαδικασίες, Καθήκοντα, ∆ραστηριότητες που καλύπτονται
∆ιαµόρφωση, συσκευασία και ανασυσκευασία της ουσίας και των µειγµάτων της σε ανά παρτίδες ή
συνεχείς διεργασίες, συµπεριλαµβανοµένων της αποθήκευσης, µεταφορών υλικών, ανάµειξης,
παραγωγής δισκίων, συµπίεσης, σχηµατισµού σφαιριδίων (pelletisation), εξώθησης (extrusion),
συσκευασίας µεγάλης και µικρής κλίµακας, συντήρησης, δειγµατοληψίας και συναφών εργαστηριακών
δραστηριοτήτων.
Μέθοδος Αξιολόγησης
Βλέπε κεφ.3
Κεφάλαιο 2. Λειτουργικές συνθήκες και µέτρα διαχείρισης κινδύνων
Κεφ. 2.1 Έλεγχος της έκθεσης των εργαζοµένων
Χαρακτηριστικά του
προϊόντος
Φυσική µορφή του προϊόντος
Τάση Ατµών (kPa)
Συγκέντρωση ουσίας στο προϊόν
Συχνότητα και διάρκεια
χρήσης/έκθεσης
Άλλες λειτουργικές
συνθήκες που επηρεάζουν
την έκθεση.

Υγρό
Υγρό, τάση ατµών 0.5-10 kPa σε Κανονικές Συνθήκες ( ΚΣ). OC4.
Καλύπτει ποσοστό της ουσίας στο προϊόν έως 100% (εκτός εάν
ορίζεται διαφορετικά) G13
Καλύπτει ηµερήσιες εκθέσεις µέχρι 8 ώρες (εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά) G2
Προϋποθέτει χρήση σε θερµοκρασία όχι µεγαλύτερη από 20ο C
πάνω από την θερµοκρασία περιβάλλοντος, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά G15. Θεωρείται ότι εφαρµόζεται ένα καλό βασικό
πρότυπο επαγγελµατικής υγιεινής. G1.

Συµβάλλοντα Σενάρια

Ειδικά µέτρα διαχείρισης κινδύνου και Λειτουργικές Συνθήκες

Γενικά µέτρα (ερεθιστικά στο
δέρµα ) -G19

Αποφύγετε την άµεση επαφή του προϊόντος µε το δέρµα.
Προσδιορίστε τις πιθανές περιοχές έµµεσης επαφής µε το δέρµα.
Χρησιµοποιήστε γάντια (που είναι δοκιµασµένα σύµφωνα µε το
πρότυπο EN374) εάν είναι πιθανή η επαφή του προϊόντος µε τα
χέρια. Καθαρίστε ρύπανση /διαρροές αµέσως µόλις συµβούν.
Ξεπλύνετε αµέσως την περιοχή του δέρµατος που έχει µολυνθεί.
Παρέχετε βασική εκπαίδευση στο προσωπικό για την αποφυγή/
ελαχιστοποίηση της έκθεσης και την αναφορά οποιωνδήποτε
δερµατικών επιπτώσεων τα οποία ενδέχεται να εµφανιστούν. E3

Γενικές εκθέσεις ( κλειστά
συστήµατα )-CS15
Γενικές εκθέσεις ( ανοιχτά
συστήµατα )-CS16
∆ειγµατοληψία διεργασίας-CS2

∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20
∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20
∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20
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Εργαστηριακές δραστηριότητες
CS 36

∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20

Μεταφορές χύδην – CS14

∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20

∆ιεργασίες ανάµειξης (ανοικτά
συστήµατα)-CS30

∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20

Χειροκίνητα- CS34 / Μεταφορά
από/έγχυση από δοχεία- CS22

∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20

Μεταφορές σε βαρέλια / ανά
∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20
παρτίδα – CS8
Παραγωγή ή προετοιµασία ειδών
µε σχηµατισµό δισκίων, συµπίεση,
∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20
εξώθηση ή σχηµατισµό
σφαιριδίων
Πλήρωση βαρελιών και µικρής
συσκευασίας –CS6

∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20

Καθαρισµός και συντήρηση
εξοπλισµού-CS39

∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20

Αποθήκευση προϊόντων χύδηνCS85

∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20

Κεφ. 2.2 Έλεγχος της περιβαλλοντικής έκθεσης
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Η ουσία είναι άγνωστης ή ασταθούς σύστασης, ή προϊόν πολύπλοκων αντιδράσεων ή βιολογικό υλικό
(UVCB). [PrC3]. Κατά κύριο λόγο υδροφοβική. [PrC4a]
Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Κλάσµα της παραγόµενης στην Ε.Ε. ποσότητας που χρησιµοποιείται
περιφερειακά

0.1

Ποσότητα που χρησιµοποιείται περιφερειακά (τόννοι/έτος)

5.2e6

Κλάσµα της παραγόµενης στην περιοχή ποσότητας που χρησιµοποιείται
τοπικά

5.8e-3

Ετήσια ποσότητα στην εγκατάσταση (τόννοι/έτος)

3.0e4

Μέγιστη ηµερήσια ποσότητα στην εγκατάσταση (Kg/ ηµέρα)

1.0e5

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Συνεχής έκθεση [FD2].
Ηµέρες εκποµπής (ηµέρες /έτος)

300

Περιβαλλοντικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από την διαχείριση κινδύνου
Τοπικός συντελεστής αραίωσης γλυκού νερού

10

Τοπικός συντελεστής αραίωσης θαλασσινού νερού

100

Άλλες δεδοµένες συνθήκες που επηρεάζουν την περιβαλλοντική έκθεση
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Κλάσµα έκλυσης στην ατµόσφαιρα από τη διεργασία (µετά τα επί τόπου
τυπικά Μέτρα ∆ιαχείρισης Κινδύνου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της
Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τι ς εκποµπές διαλυτών):
Κλάσµα απελευθέρωσης στα υγρά απόβλητα από τη διεργασία (αρχική
απελευθέρωση πριν τα Μέτρα ∆ιαχείρισης Κινδύνου):
Κλάσµα απελευθέρωσης στο έδαφος από τη διεργασία (αρχική
απελευθέρωση πριν τα Μέτρα ∆ιαχείρισης Κινδύνου):

1 .0e-2
2.0e-4
0.0001

Τεχνικές συνθήκες και µέτρα σε επίπεδο διεργασίας (πηγή) για να παρεµποδιστεί η έκλυση
Οι κοινές πρακτικές ποικίλλουν από εγκατάσταση σε εγκατάσταση, οπότε ακολουθείται µια συντηρητική
προσέγγιση για την εκτίµηση των εκλύσεων [TCS1].
Τεχνικές συνθήκες στην εγκατάσταση και µέτρα για τη µείωση ή τον περιορισµό των
εκροών, των αερίων εκποµπών και εκλύσεων στο χώµα.
Ο κίνδυνος από την περιβαλλοντική έκθεση καθοδηγείται από το ίζηµα γλυκού νερού [TCR1 b].
Περιορίστε την εκροή της µη διαλυµένης ουσίας προς ή ανακτήστε την από τα επιτόπου υγρά απόβλητα
[TCR14]. Εάν διατεθεί σε µονάδα επεξεργασίας αστικών λυµάτων, δεν απαιτείται επιτόπια επεξεργασία
υγρών αποβλήτων [TCR9].
Επεξεργαστείτε τις εκποµπές στην ατµόσφαιρα για να διασφαλίσετε την
απαιτούµενη απόδοση αποµάκρυνσης (%):

0

Επεξεργαστείτε τα υγρά απόβλητα στο χώρο παραγωγής (πριν τον
αποδέκτη των υγρών αποβλήτων) έτσι ώστε να επιτευχθεί η
απαιτούµενη απόδοση επεξεργασίας ≥ (%):

86.0

Εάν διατεθεί σε εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυµάτων, παρέχετε
0
την απαιτούµενη επιτόπια επεξεργασία για απόδοση αποµάκρυνσης ≥
(%)
Οργανωτικά µέτρα για την παρεµπόδιση /τον περιορισµό έκλυσης από την εγκατάσταση
Μην εναποθέτετε την βιοµηχανική λάσπη σε φυσικά χώµατα [OMS2]. Η βιοµηχανική λάσπη πρέπει να
αποτεφρώνεται, να περιέχεται σε δοχεία ή να επανακτάται [OMS3].
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε δηµοτική εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυµάτων
Εκτιµώµενη αποµάκρυνση της ουσίας από τα υγρά απόβλητα µέσω της
επεξεργασίας αστικών λυµάτων (%):

94.7

Συνολική απόδοση της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων µετά την
εφαρµογή των Μέτρων ∆ιαχείρισης Κινδύνου εντός και εκτός τόπου
παραγωγής (µονάδες επεξεργασίας αστικών λυµάτων) (%):

94.7

Μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα στην εγκατάσταση (MSafe) µε βάση την
έκλυση µετά την συνολική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων
(kg/ηµέρα):

2.6e5

Θεωρηθείσα παροχή δηµοτικής εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων (m3/ ηµέρα)

2000

Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε εξωτερική επεξεργασία αποβλήτων προς διάθεση
Η εξωτερική επεξεργασία και διάθεση του αποβλήτου θα πρέπει να γίνεται σε συµµόρφωση µε τους
ισχύοντες τοπικούς και/ή εθνικούς κανονισµούς [ETW3].
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε εξωτερική ανάκτηση αποβλήτων
Η εξωτερική ανάκτηση και ανακύκλωση του αποβλήτου θα πρέπει να γίνεται σε συµµόρφωση µε τους
ισχύοντες κανονισµούς [ERW1].
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Κεφ.3. Εκτίµηση έκθεσης
3.1. Υγεία
Το εργαλείο ECETOC TRA έχει χρησιµοποιηθεί για να εκτιµηθούν οι εκθέσεις στο χώρο εργασίας εκτός και
αν διαφορετικά προσδιορίζεται G21.
3.2. Περιβάλλον
Η µέθοδος «Hydrocarbon Block Method» έχει χρησιµοποιηθεί για να υπολογιστεί η περιβαλλοντική έκθεση
µέσω του µοντέλου Petrorisk [EE2].
Κεφ.4. Οδηγίες για να ελέγχεται η συµµόρφωση µε το Σενάριο Έκθεσης
4.1.Υγεία
Τα διαθέσιµα στοιχεία κινδύνου δεν επιτρέπουν την παραγωγή ενός DNEL για ερεθιστικές επιπτώσεις στο
δέρµα. G32. Τα Μέτρα ∆ιαχείρισης του Κινδύνου βασίζονται στον ποιοτικό χαρακτηρισµό του κινδύνου.
G37.
Τα διαθέσιµα στοιχεία κινδύνου δεν υποστηρίζουν την ανάγκη για να καθοριστεί DNEL για άλλες
επιπτώσεις στην υγεία. G36. Συνιστάται στους χρήστες να λάβουν υπόψη τους τις εθνικές οριακές τιµές
επαγγελµατικής έκθεσης ή άλλες ισοδύναµες τιµές. G38.
Όταν υιοθετηθούν άλλα Μέτρα ∆ιαχείρισης Κινδύνου / Συνθήκες Λειτουργίας, τότε οι χρήστες θα πρέπει
να διασφαλίζουν ότι η διαχείριση των κινδύνων γίνεται σε τουλάχιστον ισοδύναµα επίπεδα. G23.
4.2. Περιβάλλον
Οι οδηγίες βασίζονται σε υποτιθέµενες συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες µπορεί να µην ισχύουν σε όλες τις
εγκαταστάσεις· ως εκ τούτου η αναλογική συσχέτιση µπορεί να είναι αναγκαία για να οριστούν
κατάλληλα και ειδικά για την εγκατάσταση µέτρα διαχείρισης του κινδύνου [DSU1]. Η απαιτούµενη
απόδοση αποµάκρυνσης των υγρών αποβλήτων µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση εντός/εκτός πεδίου
τεχνολογιών, είτε µεµονωµένα είτε σε συνδυασµό [DSU2]. Η απαιτούµενη απόδοση αποµάκρυνσης στον
αέρα µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση τεχνολογιών επιτόπου, είτε µεµονωµένα είτε σε συνδυασµό
[DSU3]. Περαιτέρω λεπτοµέρειες για την κλιµάκωση και τον έλεγχο των τεχνολογιών δίδονται στο SpERC
δελτίο (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4].

ΣΕ.4. Χρήση Κηροζίνης σαν Καύσιµο – Επαγγελµατική
Κεφάλαιο 1. Τίτλος Σεναρίου έκθεσης Κηροζίνη
Τίτλος
Χρήση σαν καύσιµο
Περιγραφική Παράµετρος
Τοµείς Χρήσης

22

Κατηγορίες ∆ιαδικασίας

1, 2, 3, 8a, 8b, 16

Κατηγορίες Απελευθέρωσης στο
Περιβάλλον

9a, 9b

Ειδική Κατηγορία Απελευθέρωσης
ESVOC SpERC 9.12b.v1
στο Περιβάλλον
∆ιαδικασίες, Καθήκοντα, ∆ραστηριότητες που καλύπτονται
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Καλύπτει την χρήση σαν καύσιµο (ή πρόσθετα καυσίµων και συστατικά προσθέτου) και περιλαµβάνει
δραστηριότητες συναφείς µε την µεταφορά του, την χρήση, την συντήρηση εξοπλισµού και την
διαχείριση του αποβλήτου.
Μέθοδος Αξιολόγησης
Βλέπε κεφ.3
Κεφάλαιο 2. Λειτουργικές συνθήκες και µέτρα διαχείρισης κινδύνων
Κεφ. 2.1 Έλεγχος της έκθεσης των εργαζοµένων
Χαρακτηριστικά του
προϊόντος
Φυσική µορφή του προϊόντος
Τάση Ατµών (kPa)
Συγκέντρωση ουσίας στο προϊόν
Συχνότητα και διάρκεια
χρήσης/έκθεσης
Άλλες λειτουργικές
συνθήκες που επηρεάζουν
την έκθεση.

Υγρό
Υγρό, τάση ατµών 0.5-10 kPa σε Κανονικές Συνθήκες (ΚΣ). OC4.
Καλύπτει ποσοστό της ουσίας στο προϊόν έως 100% (εκτός εάν
ορίζεται διαφορετικά) G13
Καλύπτει ηµερήσιες εκθέσεις µέχρι 8ώρες (εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά) G2
Προϋποθέτει χρήση σε θερµοκρασία όχι µεγαλύτερη από 20ο C πάνω
από την θερµοκρασία περιβάλλοντος, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
G15. Θεωρείται ότι εφαρµόζεται ένα καλό βασικό πρότυπο
επαγγελµατικής υγιεινής. G1.

Συµβάλλοντα Σενάρια

Ειδικά µέτρα διαχείρισης κινδύνου και Λειτουργικές Συνθήκες

Γενικά µέτρα (ερεθιστικά στο
δέρµα ) -G19

Αποφύγετε την άµεση επαφή του προϊόντος µε το δέρµα.
Προσδιορίστε τις πιθανές περιοχές έµµεσης επαφής µε το δέρµα.
Χρησιµοποιήστε γάντια (που είναι δοκιµασµένα σύµφωνα µε το
πρότυπο EN374) εάν είναι πιθανή η επαφή του προϊόντος µε τα
χέρια. Καθαρίστε ρύπανση /διαρροές αµέσως µόλις συµβούν.
Ξεπλύνετε αµέσως την περιοχή του δέρµατος που έχει µολυνθεί.
Παρέχετε βασική εκπαίδευση στο προσωπικό για την αποφυγή/
ελαχιστοποίηση της έκθεσης και την αναφορά οποιωνδήποτε
δερµατικών επιπτώσεων τα οποία ενδέχεται να εµφανιστούν.E3

Γενικές εκθέσεις ( κλειστά
συστήµατα )-CS15

∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20

Χρήση σαν καύσιµο -GEST_12I,
(κλειστά συστήµατα) -CS107

∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20

Χύδην µεταφορές – CS14

∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20

Μεταφορά από/έγχυση από
δοχεία – CS22

∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20

Καθαρισµός και συντήρηση
εξοπλισµού-CS39

∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20

Αποθήκευση προϊόντων χύδηνCS85

∆εν έχουν προσδιοριστεί άλλα ειδικά µέτρα. EI20

Κεφ. 2.2 Έλεγχος της περιβαλλοντικής έκθεσης
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Η ουσία είναι άγνωστης ή ασταθούς σύστασης ή προϊόν πολύπλοκων αντιδράσεων ή βιολογικό υλικό
(UVCB). [PrC3]. Κατά κύριο λόγο υδροφοβική.[PrC4a]
Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Κλάσµα της παραγόµενης στην Ε.Ε. ποσότητας που χρησιµοποιείται
περιφερειακά

0.1

Ποσότητα που χρησιµοποιείται περιφερειακά (τόννοι/έτος)

4.4e6
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Κλάσµα της παραγόµενης στην περιοχή ποσότητας που χρησιµοποιείται
τοπικά

5.0e-4

Ετήσια ποσότητα στην εγκατάσταση (τόννοι/έτος)

2.2e3

Μέγιστη ηµερήσια ποσότητα στην εγκατάσταση (Kg/ηµέρα)

6.1e3

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Συνεχής έκθεση [FD2]
Ηµέρες εκποµπής (ηµέρες / έτος)

365

Περιβαλλοντικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από την διαχείριση κινδύνου
Τοπικός συντελεστής αραίωσης γλυκού νερού

10

Τοπικός συντελεστής αραίωσης θαλασσινού νερού

100

Άλλες δεδοµένες συνθήκες που επηρεάζουν την περιβαλλοντική έκθεση
Κλάσµα έκλυσης στην ατµόσφαιρα λόγω ευρείας διασπαρµένης χρήσης
(µόνο σε περιφερειακό επίπεδο)

1 .0e-3

Κλάσµα απελευθέρωσης στα υγρά απόβλητα λόγω ευρείας διασπαρµένης
0.00001
χρήσης
Κλάσµα απελευθέρωσης στο έδαφος λόγω ευρείας διασπαρµένης χρήσης
0.00001
(µόνο σε περιφερειακό επίπεδο)
Τεχνικές συνθήκες και µέτρα σε επίπεδο διεργασίας (πηγή) για να παρεµποδιστεί η έκλυση
Οι κοινές πρακτικές ποικίλλουν από εγκατάσταση σε εγκατάσταση οπότε ακολουθείται µια συντηρητική
προσέγγιση για την εκτίµηση των εκλύσεων [TCS1].
Τεχνικές συνθήκες στην εγκατάσταση και µέτρα για τη µείωση ή τον περιορισµό των
εκροών, των αερίων εκποµπών και εκλύσεων στο χώµα.
Ο κίνδυνος από την περιβαλλοντική έκθεση καθοδηγείται από το γλυκό νερό [TCR1a]. ∆εν απαιτείται
επιτόπια επεξεργασία υγρών αποβλήτων [TCR6].
Επεξεργαστείτε τις εκποµπές στην ατµόσφαιρα για να διασφαλίσετε την
απαιτούµενη απόδοση αποµάκρυνσης (%)

∆εν εφαρµόζεται

Επεξεργαστείτε τα υγρά απόβλητα στο χώρο παραγωγής (πριν τον
αποδέκτη των υγρών αποβλήτων) έτσι ώστε να επιτευχθεί η
απαιτούµενη απόδοση επεξεργασίας ≥(%)

0

Εάν διατεθεί σε εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυµάτων, παρέχετε
0
την απαιτούµενη επιτόπια επεξεργασία για απόδοση αποµάκρυνσης
≥(%)
Οργανωτικά µέτρα για την παρεµπόδιση /τον περιορισµό έκλυσης από την εγκατάσταση
Μην εναποθέτετε την βιοµηχανική λάσπη σε φυσικά χώµατα [OMS2]. Η βιοµηχανική λάσπη πρέπει να
αποτεφρώνεται, να περιέχεται σε δοχεία ή να επανακτάται [OMS3].
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε δηµοτική εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυµάτων
Εκτιµώµενη αποµάκρυνση της ουσίας από τα υγρά απόβλητα µέσω της
επεξεργασίας αστικών λυµάτων (%):
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Συνολική απόδοση της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων µετά την
εφαρµογή των Μέτρων ∆ιαχείρισης Κινδύνου εντός και εκτός τόπου
παραγωγής (µονάδες επεξεργασίας αστικών λυµάτων) (%):

94.7

Μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα στην εγκατάσταση (MSafe) µε βάση την
έκλυση µετά την συνολική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων
(kg/ηµέρα):

6.9e5

Θεωρηθείσα παροχή δηµοτικής εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων (m3/ ηµέρα)

2000

Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε εξωτερική επεξεργασία αποβλήτων προς διάθεση
Οι εκποµπές καύσης περιορίζονται µέσω απαιτούµενων ελέγχων των εκπεµπόµενων καυσαερίων [ETW1].
Οι εκποµπές καύσης λαµβάνονται υπόψη κατά την αξιόλόγηση έκθεσης σε τοπικό επίπεδο [ETW2].
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε εξωτερική ανάκτηση αποβλήτων
Η ουσία καταναλώνεται κατά την χρήση και δεν δηµιουργούνται απόβλητα της ουσίας [ERW3].
Κεφ.3. Εκτίµηση έκθεσης
3.1. Υγεία
Το εργαλείο ECETOC TRA έχει χρησιµοποιηθεί για να εκτιµηθούν οι εκθέσεις στο χώρο εργασίας εκτός και
αν διαφορετικά προσδιορίζεται G21.
3.2. Περιβάλλον
Η µέθοδος «Hydrocarbon Block Method» έχει χρησιµοποιηθεί για να υπολογιστεί η περιβαλλοντική έκθεση
µέσω του µοντέλου Petrorisk [EE2].
Κεφ.4. Οδηγίες για να ελέγχεται η συµµόρφωση µε το Σενάριο Έκθεσης
4.1.Υγεία
Τα διαθέσιµα στοιχεία κινδύνου δεν επιτρέπουν την παραγωγή ενός DNEL για ερεθιστικές επιπτώσεις στο
δέρµα. G32. Τα Μέτρα ∆ιαχείρισης του Κινδύνου βασίζονται στον ποιοτικό χαρακτηρισµό του κινδύνου.
G37.
Τα διαθέσιµα στοιχεία κινδύνου δεν υποστηρίζουν την ανάγκη για να καθοριστεί DNEL για άλλες
επιπτώσεις στην υγεία. G36. Συνιστάται στους χρήστες να λάβουν υπόψη τους τις εθνικές οριακές τιµές
επαγγελµατικής έκθεσης ή άλλες ισοδύναµες τιµές. G38.
Όταν υιοθετηθούν άλλα Μέτρα ∆ιαχείρισης Κινδύνου / Συνθήκες Λειτουργίας, τότε οι χρήστες θα πρέπει
να διασφαλίζουν ότι η διαχείριση των κινδύνων γίνεται σε τουλάχιστον ισοδύναµα επίπεδα. G23.
4.2. Περιβάλλον
Οι οδηγίες βασίζονται σε υποτιθέµενες συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες µπορεί να µην ισχύουν σε όλες τις
εγκαταστάσεις· ως εκ τούτου η αναλογική συσχέτιση µπορεί να είναι αναγκαία για να οριστούν
κατάλληλα και ειδικά για την εγκατάσταση µέτρα διαχείρισης του κινδύνου [DSU1]. Η απαιτούµενη
απόδοση αποµάκρυνσης των υγρών αποβλήτων µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση εντός/εκτός πεδίου
τεχνολογιών, είτε µεµονωµένα είτε σε συνδυασµό [DSU2]. Η απαιτούµενη απόδοση αποµάκρυνσης στον
αέρα µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση τεχνολογιών επιτόπου, είτε µεµονωµένα είτε σε συνδυασµό
[DSU3]. Περαιτέρω λεπτοµέρειες για την κλιµάκωση και τον έλεγχο των τεχνολογιών δίδονται στο SpERC
δελτίο (http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4].
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ΣΕ.5. Χρήση Κηροζίνης σαν Καύσιµο – Καταναλωτής
Κεφάλαιο 1. Τίτλος Σεναρίου έκθεσης Κηροζίνη
Τίτλος
Χρήση σαν καύσιµο
Περιγραφική Παράµετρος
Τοµείς Χρήσης

21

Κατηγορίες ∆ιαδικασίας

13

Κατηγορίες Απελευθέρωσης στο
Περιβάλλον

9a, 9b

Ειδική Κατηγορία Απελευθέρωσης
ESVOC SpERC9.12c.v1
στο Περιβάλλον
∆ιαδικασίες,Καθήκοντα,∆ραστηριότητες που καλύπτονται
Καλύπτει τις χρήσεις του καταναλωτή σε καύσιµα
Μέθοδος Αξιολόγησης
Βλέπε κεφ.3
Κεφάλαιο 2 .Λειτουργικές Συνθήκες και µέτρα διαχείρισης κινδύνων
Κεφ. 2.1 Έλεγχος της έκθεσης των εργαζοµένων
Χαρακτηριστικά του
προϊόντος
Φυσική µορφή του προϊόντος
Τάση Ατµών (kPa)
Συγκέντρωση ουσίας στο προϊόν

Υγρό
Υγρό, τάση ατµών >10Pa σε κανονικές συνθήκες πίεσης και
θερµοκρασίας [OC15].
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, καλύπτει ποσοστό της ουσίας στο
προϊόν έως 100% [ConsOC1]

Χρησιµοποιηθείσες ποσότητες

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, καλύπτει χρησιµοποιούµενες
ποσότητες έως 50000g [ConsOC2]- καλύπτει δερµατική περιοχή
επαφής έως 420cm2 [ConsOC5].

Συχνότητα και διάρκεια
χρήσης/έκθεσης

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, καλύπτει συχνότητα χρήσης µέχρι
0.143 φορές ανά ηµέρα [ConsOC4]- καλύπτει έκθεση µέχρι 2 ώρες
ανά συµβάν [ConsOC14].

Άλλες λειτουργικές
συνθήκες που επηρεάζουν
την έκθεση.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, υποθέτει χρήση σε θερµοκρασία
περιβάλλοντος [ConsOC15]- υποθέτει χρήση σε δωµάτιο 20 m3
[ConsOC11]- υποθέτει χρήση µε τυπικό εξαερισµό [ConsOC8]

Συµβάλλοντα Σενάρια

Ειδικά µέτρα διαχείρισης κινδύνου και Λειτουργικές Συνθήκες

Συνθήκες
Λειτουργίας
PC13
Καύσιµα –Υγρό-:
Ανεφοδιασµός
Μέτρα
∆ιαχείρισης
Κινδύνου

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, καλύπτει συγκεντρώσεις µέχρι 100%
[ConsOC1]- καλύπτει χρήση µέχρι 52 ηµέρες/έτος [ConsOC3]καλύπτει χρήση µέχρι 1 φορά/ηµέρα χρήσης [ConsOC4]- καλύπτει
δερµατική περιοχή επαφής µέχρι 210.000cm2 [ConsOC5]- για κάθε
συµβάν χρήσης, καλύπτει χρήση ποσοτήτων µέχρι 50000g
[ConsOC2]- καλύπτει εξωτερική χρήση [ConsOC12]- καλύπτει χρήση
σε δωµάτιο µεγέθους 100m3 [ConsOC11]- για κάθε συµβάν χρήσης,
καλύπτει έκθεση µέχρι 0.05 ώρες/συµβάν [ConsOC14].
∆εν έχουν αναπτυχθεί ειδικά µέτρα διαχείρισης κινδύνου πέραν
εκείνων που δηλώθηκαν στις συνθήκες λειτουργίας
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Κεφ. 2.2 Έλεγχος της περιβαλλοντικής έκθεσης
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Η ουσία είναι άγνωστης ή ασταθούς σύστασης ή προϊόν πολύπλοκων αντιδράσεων ή βιολογικό υλικό
(UVCB). [PrC3]. Κατά κύριο λόγο υδροφοβική.[PrC4a]
Ποσότητες που χρησιµοποιούνται
Κλάσµα της παραγόµενης στην Ε.Ε. ποσότητας που χρησιµοποιείται
περιφερειακά

0.1

Ποσότητα που χρησιµοποιείται περιφερειακά (τόννοι/έτος)

1.8e5

Κλάσµα της παραγόµενης στην περιοχή ποσότητας που χρησιµοποιείται
τοπικά

0.0005

Ετήσια ποσότητα στην εγκατάσταση ( τόννοι/έτος)

89

Μέγιστη ηµερήσια ποσότητα στην εγκατάσταση (Kg/ηµέρα )

245

Συχνότητα και διάρκεια χρήσης
Συνεχής έκθεση [FD2]
Ηµέρες εκποµπής (ηµέρες / έτος)

365

Περιβαλλοντικοί παράγοντες που δεν επηρεάζονται από την διαχείριση κινδύνου
Τοπικός συντελεστής αραίωσης γλυκού νερού

10

Τοπικός συντελεστής αραίωσης θαλασσινού νερού

100

Άλλες δεδοµένες συνθήκες που επηρεάζουν την περιβαλλοντική έκθεση

Κλάσµα έκλυσης στην ατµόσφαιρα λόγω ευρείας διασπαρµένης χρήσης
(µόνο σε περιφερειακό επίπεδο)

1 .0e-3

Κλάσµα απελευθέρωσης στα υγρά απόβλητα λόγω ευρείας διασπαρµένης
0.00001
χρήσης
Κλάσµα απελευθέρωσης στο έδαφος λόγω ευρείας διασπαρµένης χρήσης
0.00001
(µόνο σε περιφερειακό επίπεδο)
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε δηµοτική εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυµάτων
Ο κίνδυνος από την περιβαλλοντική έκθεση καθοδηγείται από το γλυκό νερό [STP7a]
Εκτιµώµενη αποµάκρυνση της ουσίας από τα υγρά απόβλητα µέσω της
επεξεργασίας αστικών λυµάτων (%):

94.7

Μέγιστη επιτρεπτή ποσότητα στην εγκατάσταση (MSafe) µε βάση την
έκλυση µετά την συνολική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων
(kg/ηµέρα):

3.1e4

Θεωρηθείσα παροχή δηµοτικής εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων (m3/ ηµέρα)

2000

Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε εξωτερική επεξεργασία αποβλήτων προς διάθεση
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Οι εκποµπές καύσης περιορίζονται µέσω απαιτούµενων ελέγχων των εκπεµπόµενων καυσαερίων [ETW1].
Οι εκποµπές καύσης υπόκεινται σε αξιόλόγηση έκθεσης σε τοπικό επίπεδο [ETW2].
Συνθήκες και µέτρα σχετικά µε εξωτερική ανάκτηση αποβλήτων
Η ουσία καταναλώνεται κατά την χρήση και δεν δηµιουργούνται απόβλητα της ουσίας [ERW3].
Κεφ.3. Εκτίµηση έκθεσης
3.1. Υγεία
Το εργαλείο ECETOC TRA έχει χρησιµοποιηθεί για να εκτιµηθούν οι εκθέσεις στον καταναλωτή σύµφωνα
µε το περιεχόµενο της Έκθεσης ECETOC # 107 και το κεφάλαιο R15 του IR & CSATGD. Σε περίπτωση οι
παράµετροι έκθεσης διαφέρουν µε αυτές τις πηγές, τότε έχουν σηµειωθεί.
3.2. Περιβάλλον
Η µέθοδος «Hydrocarbon Block Method» έχει χρησιµοποιηθεί για να υπολογιστεί η περιβαλλοντική έκθεση
µέσω του µοντέλου Petrorisk [EE2].
Κεφ.4. Οδηγίες για να ελέγχεται η συµµόρφωση µε το Σενάριο Έκθεσης
4.1.Υγεία
Η εκτιµόµενη έκθεση δεν αναµένεται να υπερβεί τις εφαρµόσιµες τιµές αναφοράς για έκθεση
καταναλωτή, όταν τηρούνται οι λειτουργικές συνθήκες /µέτρα διαχείρισης κινδύνου που περιγράφονται
στο Τµήµα 2. G39. Άν υιοθετηθούν άλλα Μέτρα ∆ιαχείρισης Κινδύνου / Συνθήκες Λειτουργίας, τότε οι
χρήστες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η διαχείριση των κινδύνων γίνεται σε τουλάχιστον ισοδύναµα
επίπεδα. G23.
4.2. Περιβάλλον
Οι οδηγίες βασίζονται σε υποτιθέµενες συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες µπορεί να µην ισχύουν σε όλες τις
εγκαταστάσεις· ως εκ τούτου η αναλογική συσχέτιση µπορεί να είναι αναγκαία για να οριστούν
κατάλληλα και ειδικά για την εγκατάσταση µέτρα διαχείρισης του κινδύνου [DSU1]. Περαιτέρω
λεπτοµέρειες για την κλιµάκωση και τον έλεγχο των τεχνολογιών δίδονται στο SpERC δελτίο
(http://cefic.org/en/reach-for-industries-libraries.html). [DSU4].
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