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1. Identyfikacja substancji/ mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 

1.1 Identyfikator produktu 

Nazwa handlowa : Roztwór amoniaku, 24,5%, Roztwór amoniaku, czysta, 24,5%, 
Roztwór amoniaku, techniczne, 24,5% 

 
 
Nazwa substancji : wodorotlenek amonowy 

 
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 
odradzane 

Zastosowanie 
substancji/mieszaniny 

: Forma użytkowa, Dystrybucja, Używać jako materiał 
przejściowy, Środek pomocniczy w przetwórstwie, Dodatek, 
Użycie laboratoryjne, Środek chemiczny do uzdatniania wody, 

Nawozy, Powłoki i farby, rozcieńczalniki, zmywacze do farb, 
Środki polerujące i mieszanki woskowe, Środki myjące i 
czyszczące, Kosmetyki, środki higieny osobistej 

 
1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 

 :  

Dostawca : Borealis L.A.T GmbH 
St.-Peter-Strasse 25, 4021 Linz, Austria 
Numer telefonu: +43 732 6915-0 

 
 
Adres e-mail : sds@borealisgroup.com 

 
 

1.4 Numer telefonu alarmowego 

+48 22 619 66 54 / +48 22 619 08 97 (Warsaw Poison Control and Information Centre) 
+44 (0) 1235 239 670 (24h) 

 

2. Identyfikacja zagrożeń 

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) 

Działanie żrące na skórę, Kategoria 1B  H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz 
uszkodzenia oczu.  

Działanie toksyczne na narządy 

docelowe - narażenie jednorazowe, 
Kategoria 3 

 H335: Może powodować podrażnienie dróg 

oddechowych.  

Przewlekła toksyczność dla środowiska 

wodnego, Kategoria 3 

 H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, 

powodując długotrwałe skutki.  

Klasyfikacja (67/548/EWG, 1999/45/WE) 

Produkt żrący   R34: Powoduje oparzenia. 

 
2.2 Elementy oznakowania 
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Oznakowanie (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) 

Piktogramy określające 

rodzaj zagrożenia 

:  

  

   

 
Hasło ostrzegawcze : Niebezpieczeństwo 

 

Zwroty wskazujące rodzaj 
zagrożenia 

: H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz 
uszkodzenia oczu. 

H335 Może powodować podrażnienie dróg 

oddechowych. 
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, 

powodując długotrwałe skutki. 

 
Zwroty wskazujące środki 
ostrożności 

: Zapobieganie:  
P260 Nie wdychać pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ 

rozpylonej cieczy. 
P280 Stosować rękawice ochronne/ odzież 

ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. 

Reagowanie:  
P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE 

SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć 

całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać 
skórę pod strumieniem wody/prysznicem. 

P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO 

DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub 
wynieść poszkodowanego na świeże 
powietrze i zapewnić mu warunki do 

swobodnego oddychania. 
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO 

OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka 

minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli 
są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 

P312 W przypadku złego samopoczucia 

skontaktować się z OŚRODKIEM 
ZATRUĆ/lekarzem. 

 

   
 
 

2.3 Inne zagrożenia 

Ta mieszanina nie zawiera substancji uważanych za utrzymujące się w środowisku, ulegające 
bioakumulacji ani toksyczne (PBT). 

Ta mieszanina nie zawiera substancji uważanych za substancje utrzymujące się w środowisku 
przez długi czas ani ulegające dużej bioakumulacji (vPvB). 

 

3. Skład/ informacja o składnikach 

3.2 Mieszaniny 

Typ związku : Roztwór wodny 
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Składniki niebezpieczne 

Nazwa Chemiczna Nr CAS 

Nr WE 
Numer 

rejestracji 

Klasyfikacja 

(67/548/EWG) 

Klasyfikacja 

(ROZPORZĄDZEN
IE (WE) NR 
1272/2008) 

Stężenie [%] 

amoniak, roztwór 1336-21-6 
215-647-6 
 

 

C; R34 
N; R50 
 

Skin Corr. 1B; 
H314 
Aquatic Acute 1; 

H400 
Aquatic Chronic 2; 
H411 

STOT SE 3; H335 
 

< 25 

Uwagi :  Amoniak bezwodny (regulacja EC Nr 231-653-3) został 

zarejestrowany. Numer rejestracji REACH: 01-2119488876-
14-0010, 01-211948876-14-0020, 01-211948876-14-0031. 
 

Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej sekcji umieszczono w sekcji 16. 
Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 

 

4. Środki pierwszej pomocy 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Porady ogólne : Wynieść poszkodowanego z miejsca zagrożenia. 
Uzyskać pomoc lekarską. 

 
W przypadku wdychania : Przenieść na świeże powietrze. 

Poszkodowanego ułożyć w bezpiecznej pozycji, przykryć i 

utrzymywać w cieple. 
W razie potrzeby podać tlen lub zastosować sztuczne 
oddychanie. 

 
W przypadku kontaktu ze 
skórą 

: Natychmiast spłukać dużą ilością wody, nie krócej niż 15 
minut. 

Natychmiast zdjąć skażone obuwie i ubranie. 
 

W przypadku kontaktu z 

oczami 

: Spłukać niezwłocznie dużą ilością wody, również pod 

powiekami, przez co najmniej 15 minut. 
Usunąć szkła (szkło) kontaktowe. 
Kontynuować przemywanie oczu w trakcie transportu do 

szpitala. 
Wymagana jest natychmiastowa opieka medyczna. 
 

W przypadku połknięcia : Wypłukać usta wodą. 
NIE prowokować wymiotów. 
Jeżeli poszkodowany jest przytomny, podać do picia dużą 

ilość wody. 
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. 
 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

Objawy : Wdychanie może wywołać następujące objawy: 
Skrócenie oddech 

http://www.borealisgroup.com/
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Kaszel 
Ból gardła 

Ryzyko opóźnionego obrzęku płuc. 
 

  Kontakt ze skórą i oczami: 

Zaczerwienienie 
Oparzenie 
Ból 

 
4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanym 

Leczenie : Zapewnić opiekę medyczną przynajmniej przez 48 godzin. 
 

 

5. Postępowanie w przypadku pożaru 

5.1 Środki gaśnicze 

Odpowiednie środki gaśnicze : Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych 
warunków i dla środowiska. 

Aerozol wodny 
Suche proszki gaśnicze 
Piana 

Dwutlenek węgla (CO2) 
 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 

Specyficzne zagrożenia w 
czasie zwalczania pożaru 

: Niepalny. 
W przypadku pożaru tworzą się niebezpieczne produkty 
rozkładu. 

Amoniak 
Tlenki azotu (NOx) 
 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 

Specjalny sprzęt ochronny 
dla strażaków 

: Ochrona osobista - dokładnie dopasowany kombinezon 
odporny na chemikalia i izolujący aparat oddechowy. 

 
Dalsze informacje : Chłodzić pojemniki/zbiorniki rozproszonym strumieniem wody. 

Zebrać oddzielnie zanieczyszczoną wodę gaśniczą. Nie 

można jej usuwać do kanalizacji. 
Pojemnik może wybuchnąć po podgrzaniu. 
 

 

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach 

awaryjnych 

Indywidualne środki 
ostrożności 

: Unikać wdychania par lub mgieł. 
Zapewnić wystarczającą wentylację. 

Stosować środki ochrony osobistej. 
Ewakuować załogę w bezpieczne miejsce. 
Nie dopuścić do zbliżania się ludzi do wycieku/rozsypania od 

strony nawietrznej. 
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6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 

Środki ostrożności w 
zakresie ochrony środowiska 

: Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jeżeli to 
bezpieczne. 
Zapobiegać przedostawaniu się produktu do środowiska 

naturalnego i kanalizacji. 
Nie wylewać do wód powierzchniowych i kanalizacji. 
Należy powiadomić władze lokalne w przypadku niemożności 

ograniczenia poważnego wyzwolenia. 
 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania 

skażenia 

Metody oczyszczania : Zatrzymać wyciek, jeśli to bezpieczne. 
Rozcieńczyć dużą ilością wody. 

Zastosować środki neutralizujące. 
Duże wycieki powinny być zebrane mechanicznie 
(odpompowane) celem usunięcia. 

Zneutralizować gazy/pary/mgły rozpylając wodę. 
Zapewnić wentylację. 
 

6.4 Odniesienia do innych sekcji 

Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8. 
Postępowanie z odpadami: patrz w sekcji 13. 

 

7. Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Wskazówki dotyczące 

bezpiecznego posługiwania 
się 

: Unikać wdychania, spożycia i kontaktu ze skórą i oczami. 

Użyć środków ochrony osobistej. 
Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym 
pomieszczeniu. 

Ostrzeżenie: możliwy wzrost ciśnienia w szczelnie 
zamkniętych pojemnikach. 
Zachować ostrożność w trakcie otwierania i manipulacji z 

pojemnikiem. 
Myć ręce przed posiłkami i bezpośrednio po stosowaniu 
produktu. 

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym 
użyciem. 
Zapewnić oczomyjki i prysznice w pobliżu miejsca pracy. 

 
Wytyczne ochrony 
przeciwpożarowej 

: Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. 
Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. 

Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom 
elektrostatycznym. 
 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich 
wzajemnych niezgodności 

Wymagania względem 

pomieszczeń i pojemników 
magazynowych 

: Przechowywać pojemniki szczelnie zamknięte w suchym, 

chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. 
Przechowywać z daleka od źródła ciepła, zapłonu i 
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bezpośredniego nasłonecznienia. 
Przechowywać pod zamknięciem w miejscu dostępnym 

jedynie dla osób uprawnionych lub upoważnionych. 
Nie przechowywać razem z: Materiałami określonymi. 
 

 : Odpowiednie materiały na zbiorniki: 
Stal nierdzewna 
szkło 

Tworzywa sztuczne 
 

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

Specyficzne zastosowania : nie dotyczy 
 

 

8. Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry dotyczące kontroli 

 

Składniki Nr CAS 
Wartoś
ć 

Parametry 

dotyczące 
kontroli 

Aktualizacja Podstawa 

amoniak 

bezwodny 

7664-41-7 TWA 

 

20 ppm  

14 mg/m3 
 
 

2009-12-19 

 

2000/39/EC  

 

Dalsze 
informacje 

: Indykatyw ny 

 

  STEL 

 

50 ppm  

36 mg/m3 
 
 

2009-12-19 

 

2000/39/EC  

 

Dalsze 
informacje 

: Indykatyw ny 

 

  NDS 

 

14 mg/m3 

 
 

2002-11-29 

 

PL NDS  

 

  NDSch 

 

28 mg/m3 

 
 

2002-11-29 

 

PL NDS  

 

 

 
 
 

DNEL : Zaprzestać używania: Pracownicy 
Droga narażenia: Wdychanie 
 

 : Potencjalne skutki zdrowotne: Skutki układowe, Krótko- i 
długotrwałe wystawienie na działanie 
Wartość:  47,6 mg/m3 

 
 : Potencjalne skutki zdrowotne: Efekty miejscowe, Narażenie 

długotrwałe 
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Wartość:  14 mg/m3 
 

 : Potencjalne skutki zdrowotne: Efekty miejscowe, Narażenie 
krótkotrwałe 
Wartość:  36 mg/m3 

 
 : Potencjalne skutki zdrowotne: Ogólne, Krótko- i długotrwałe 

wystawienie na działanie 

Wartość:  68 mg/kg bw/d 
 

 : Zaprzestać używania: Pracownicy 

Droga narażenia: Kontakt przez skórę 
 

 : Potencjalne skutki zdrowotne: Efekty miejscowe 

brak dostępnych danych, (korozyjny) 
 : Zaprzestać używania: Stosowanie przez konsumentów 

Droga narażenia: Wdychanie 

 
 : Potencjalne skutki zdrowotne: Skutki układowe, Krótko- i 

długotrwałe wystawienie na działanie 

Wartość:  23,8 mg/m3 
 

 : Potencjalne skutki zdrowotne: Długotrwałe - skutki miejscowe 

Wartość:  2,8 mg/m3 
 

 : Potencjalne skutki zdrowotne: Ostre - skutki miejscowe 

Wartość:  7,2 mg/m3 
 

 : Zaprzestać używania: Stosowanie przez konsumentów 

Droga narażenia: Kontakt przez skórę 
 

 : Potencjalne skutki zdrowotne: Skutki układowe, Krótko- i 

długotrwałe wystawienie na działanie 
Wartość:  68 mg/kg bw/d 
 

 : Potencjalne skutki zdrowotne: Efekty miejscowe, Krótko- i 
długotrwałe wystawienie na działanie 
brak dostępnych danych, (korozyjny) 

 : Zaprzestać używania: Stosowanie przez konsumentów 
Droga narażenia: Połknięcie 
 

 : Potencjalne skutki zdrowotne: Skutki układowe, Krótko- i 
długotrwałe wystawienie na działanie 
Wartość:  6,8 mg/kg bw/d 

 
 

PNEC : Woda słodka 

Wartość:  0,0011 mg/l 
 

 : Woda morska 

Wartość:  0,0011 mg/l 
 

 : Stosowanie okresowe/uwolnienie 

Wartość:  0,0068 mg/l 
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8.2 Kontrola narażenia 

Środki techniczne 

Unikać wdychania par lub mgieł. 
Zapewnić odpowiednią wentylację. 

 
Sprzęt ochrony osobistej 

Ochrona dróg oddechowych : W razie tworzenia się par stosować respirator z odpowiednim 

filtrem. 
(Filtry K lub ABEK) 
Narażenie długotrwałe: 

aparat oddechowy pracujący w układzie zamkniętym (EN 133) 
 

Ochrona rąk : Viton (R) 

czas wytrzymałości: 480 min 
 
 

 : kauczuk butylowy 
czas wytrzymałości: 480 min 
 

 
 : Wybrane rękawice ochronne muszą spełniać specyfikację 

dyrektywy 89/686/EWG i normy pochodnej EN 374. 

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących 
przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez 
dostawcę rękawic. Należy również uwzględnić specyficzne 

warunki lokalne stosowania produktu, takie jak 
niebezpieczeństwo przecięcia, ścierania i czas kontaktu. 
Uwzględnić informację podaną przez producenta i dotyczącą 

czasów przepuszczania i przebicia, i specyficzne warunki w 
miejscu pracy (obciążenie mechaniczne, czas trwania 
kontaktu). 

 
Ochrona oczu : Gogle ochronne 

(EN 166) 

 
Ochrona skóry i ciała : Nosić odpowiednią odzież ochronną i buty gumowe. 

 

Środki higieny : Uprać skażone ubranie przed ponownym użyciem. 
 

Kontrola narażenia środowiska 

Porady ogólne : Zapobiegać dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jeżeli to 
bezpieczne. 
Zapobiegać przedostawaniu się produktu do środowiska 

naturalnego i kanalizacji. 
Nie wylewać do wód powierzchniowych i kanalizacji. 
Należy powiadomić władze lokalne w przypadku niemożności 

ograniczenia poważnego wyzwolenia. 
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9. Właściwości fizyczne i chemiczne 

9.1 Informacje na temat podstawowych w łaściwości fizycznych i chemicznych 

Wygląd : Roztwór wodny 

Barwa : bezbarwny, jasnożółty 

Zapach : gryzący 

Próg zapachu : 5 - 25 ppm, (NH3) 

pH : 13 

Zakres temperatur topnienia : -56 - -37 °C, 1.013 hPa 

Zakres temperatur wrzenia : 38 - 45 °C, 1.013 hPa 

Temperatura zapłonu : Nie uzyskano temperatury zapłonu, ale produkt może 
wydzielać łatwo palną parę. 

Szybkość parowania : brak dostępnych danych 

Palność (ciała stałego, gazu) : Produkt jest niepalny. 

Dolna granica wybuchowości : 15 %(V) 

Górna granica wybuchowości : 28 %(V) 

Prężność par : 480 hPa, 20 °C 

Względna gęstość oparów : 0,59, (NH3), (Powietrze = 1.0) 

Gęstość : 0,910 - 0,924 g/cm3, 15 °C 

Rozpuszczalność w wodzie : całkowicie mieszalny 

Współczynnik podziału: n-
oktanol/woda 

: brak dostępnych danych, (substancja nieorganiczna) 

Temperatura samozapłonu : 651 °C, (NH3) 

Rozkład termiczny : brak dostępnych danych 

Lepkość dynamiczna : 0,225 mPa.s, -33 °C 

Właściwości wybuchowe : Nie jest substancją wybuchową 

Właściwości utleniające : Substancja lub mieszanina nie została sklasyfikowana jako 
utleniająca. 

9.2 Inne informacje 

Masa cząsteczkowa : 35,04 g/mol 

 

10. Stabilność i reaktywność 

10.1 Reaktywność 

Stabilny w normalnej temperaturze i ciśnieniu otoczenia.  

10.2 Stabilność chemiczna 

Trwały w warunkach normalnych.  
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10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Niebezpieczne reakcje : Pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe. 

Reaguje z metalami uwalniając wodór. 
Gwałtownie reaguje z: 
Silne kwasy 

 
10.4 Warunki, których należy unikać 

Warunki, których należy 

unikać 

: Przechowywać z dala od ciepła i źródeł zapłonu. 

 
10.5 Materiały niezgodne 

Czynniki, których należy 

unikać 

: Silne kwasy 

Silne utleniacze 
Metale ciężkie i ich sole 
Miedź 

Cynk 
Aluminium 
Podchloryny 

Rtęć 
 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 

Niebezpieczne produkty 
rozkładu 

: Amoniak 
Tlenki azotu (NOx) 
 

 

11. Informacje toksykologiczne 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Wyrób 

Toksyczność ostra - droga 
pokarmowa 

: LD50: 350 mg/kg bw, Szczur(samiec), Dyrektywa ds. testów 
401 OECD, Substancja badana: wodorotlenek amonu, Dane 
przeglądowe (analogia) 

Toksyczność ostra - przez 

drogi oddechowe 

: LC50: 9.850 mg/m3, 1 h, Szczur(samiec), Substancja badana: 

Amoniak 

 : LC50: 13.770 mg/m3, 1 h, Szczur(samica), Substancja 

badana: Amoniak 

Toksyczność ostra - po 
naniesieniu na skórę 

: Substancja badana:  
Amoniak, badania naukowo nieuzasadnione, (korozyjny) 

Działanie żrące/drażniące na 
skórę 

: Królik, Wynik: Powoduje oparzenia., Dyrektywa ds. testów 404 
OECD, Substancja badana: Amoniak 

Poważne uszkodzenie 
oczu/działanie drażniące na 

oczy 

: Substancja badana: Amoniak, 
badania naukowo nieuzasadnione, (korozyjny) 

Działanie uczulające na drogi 
oddechowe lub skórę 

: Substancja badana: Amoniak, 
badania naukowo nieuzasadnione, (korozyjny) 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 

Genotoksyczność in vitro : Test Amesa, Wynik: negatywny, Dyrektywa ds. testów 471 
OECD, Substancja badana: Amoniak, 
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Badania in vitro nie wykazały skutków mutagennych 

Genotoksyczność in vivo : Mikrojądrowy test in vivo, Mysz, Wytyczne OECD 474 w 
sprawie prób, Substancja badana: chlorek amonu, Dane 
przeglądowe (analogia), Badania in vivo nie wykazały skutków 

mutagennych 

Rakotwórczość : Szczur, Dawka: 67 mg/kg bw/d, Czas ekspozycji: 104 weeks, 
Doustnie, Wytyczne OECD 453 w sprawie prób, Substancja 
badana: Siarczan amonu, 

Dane przeglądowe (analogia), Badania na zwierzętach nie 
wykazały jakichkolwiek skutków rakotwórczych. 

Szkodliwe działanie na 
rozrodczość 

: Szczur, Połknięcie, NOAEL: 408 mg/kg bw/d, Wytyczne 
OECD 422 w sprawie prób, Substancja badana: 
Wodorofosforan amonu 

Dane przeglądowe (analogia) 

  Ocena: Doświadczenia na zwierzętach nie wykazały żadnego 
oddziaływania na płodność. 
 

Teratogenność : Królik, Doustnie, NOAEL: 100 mg/kg, 1 mg/kg, Substancja 

badana: Nadchloran amonu, 
Dane przeglądowe (analogia) 

  Ocena: Badania na zwierzętach nie wykazały jakichkolwiek 
skutków dla rozwoju płodowego. 
 

Działanie toksyczne na 

narządy docelowe - 
narażenie jednorazowe 

: Ocena: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. 

 

Działanie toksyczne na 
narządy docelowe - 
narażenie powtarzane 

: Szczur, Doustnie, 35 Dn., 68 mg/kg bw/d, Wytyczne OECD 
422 w sprawie prób, Substancja badana: Wodorofosforan 
amonu, Dane przeglądowe (analogia) 

 : Szczur(samiec), Wdychanie, 50 Dn., NOAEL: 35 mg/m3, 

Substancja badana: Amoniak 

 : Substancja lub mieszanina nie została sklasyfikowana jako 
działająca toksycznie na narządy docelowe, powtarzane 
narażenie. 

 
 

12. Informacje ekologiczne 

12.1 Toksyczność 

Wyrób 

Toksyczność dla ryb : LC50: 0,068 mg NH3/l, 96 h, Gorbusza (Oncorhynchus 
gorbuscha), Krótkotrwałe, Substancja badana: Siarczan 
amonu,  

Dane przeglądowe (analogia) Woda słodka 
Toksyczność dla dafnii i 
innych bezkręgowców 

wodnych 

: LC50: 101 mg NH3/l, 48 h, Daphnia magna (rozwielitka), 
Krótkotrwałe, ASTM E 729-80 

 
Toksyczność dla alg : EC50: 2700 mg NH3/l, 18 Dn., Chlorella vulgaris (algi 
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słodkowodne), próba statyczna, Substancja badana: Siarczan 
amonu,  

Dane przeglądowe (analogia) 
Toksyczność dla ryb 
(Toksyczność chroniczna) 

: LOEC: 0,022 mg NH3/l, 73 Dn., Oncorhynchus mykiss (pstrąg 
tęczowy), próba przepływowa, Substancja badana: chlorek 

amonu,  
Dane przeglądowe (analogia) Woda słodka 

Toksyczność dla dafnii i 

innych bezkręgowców 
wodnych (Toksyczność 
chroniczna) 

: NOEC: 0,79 mg NH3/l, 96 h, Daphnia magna (rozwielitka), 

próba przepływowa, EPA OPPTS 850.1300, Substancja 
badana: chlorek amonu,  
Dane przeglądowe (analogia) Woda słodka 

Ocena ekotoksykologiczna 

Przewlekła toksyczność dla 
środowiska wodnego 

: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki. 

 
 
 

 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 

Wyrób 

Biodegradowalność : Rozkład w wodzie: Łatwo biodegradowalny. 
 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 

Wyrób 

Bioakumulacja : Nie ulega bioakumulacji. 
 

12.4 Mobilność w glebie 

Wyrób 

Mobilność : Po uwolnieniu adsorbuje w glebie. 

 
12.5 Wyniki oceny w łaściwości PBT i vPvB 

Wyrób 

Ocena : Ta mieszanina nie zawiera substancji uważanych za 
utrzymujące się w środowisku, ulegające bioakumulacji ani 
toksyczne (PBT)., Ta mieszanina nie zawiera substancji 

uważanych za substancje utrzymujące się w środowisku przez 
długi czas ani ulegające dużej bioakumulacji (vPvB). 

 

12.6 Inne szkodliwe skutki dzia łania 

Wyrób 

 

Dodatkowe informacje 
ekologiczne 

: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki., W środowisku wodnym, amoniak 
występuje głównie w postaciu jonu amoniowego (NH4+) lub 

amoniaku (NH3); proporcje występowania obydwu postaci 
zależą od pH środowiska. Toksyczność w stosunku do 
organizmów wodnych jest przypisywana niezjonizowanej 

formie amoniaku (NH3)., Nie należy dopuścić do przedostania 
się produktu do wód gruntowych, akwenów wodnych oraz 
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systemów wodno-ściekowych. 
 

 

13. Postępowanie z odpadami 

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Wyrób : Usunąć zgodnie z przepisami lokalnymi. 

Roztwory o wysokim pH muszą być neutralizowanie przed 
zrzutem. 
pH powinoo być w granicach 6-9. 

 
 : Europejski kod odpadu: 

06 02 03 (wodorotlenek amonu) 

 
Zanieczyszczone 
opakowanie 

: Opróżnić z pozostałych resztek. 
Zawartość/ pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu 

utylizacji odpadów. 
 

 

14. Informacje dotyczące transportu 

14.1 Numer UN (numer ONZ) 

ADR : 2672 

IMDG : 2672 
 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN 

ADR : AMMONIA SOLUTION  
IMDG : AMMONIA SOLUTION  

 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

ADR : 8  
IMDG : 8  

 

14.4 Grupa Pakowania 

ADR  

Grupa opakowaniowa : III  
Nr. rozpoznawczy 
zagrożenia 

: 80 

Etykiety : 8 
Kod ograniczeń przewozu 
przez tunele 

: E 

IMDG  
Grupa opakowaniowa : III 
EmS Numer : F-A, S-B 

 

14.5 Zagrożenia dla środowiska 

ADR  

Niebezpieczny dla : nie 
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środowiska  
IMDG  

Substancja mogąca 
spowodować 
zanieczyszczenie morza 

: nie 
 

 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Brak konkretnych instrukcji. 

14.7 Transport luzem zgodnie z za łącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC 

Rodzaj statku : 2 
Kategoria zanieczyszczeń : Y 

Uwagi : Prawidłowa nazwa techniczna:, Ammonia aqueous (28% or 
less) 

 

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych 

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne 
dla substancji i mieszaniny 

Akty prawne w zakresie 

zapobiegania poważnym 
awariom 

: Seveso II - Dyrektywa 2003/105/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę Rady 96/82/WE 
w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii 
związanych z substancjami niebezpiecznymi : Nie dotyczy 

 
 
 

 
 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Ta substancja została poddana Ocenie Bezpieczeństwa Chemicznego. 
Ammonia, anhydrous 

 

16. Inne informacje 

Pełny tekst zwrotów R odnoszących się do Rozdziałów 2 i 3 

R34 Powoduje oparzenia.  

R50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.  
 
Pełny tekst odnośnych zwrotów H w sekcjach 2 i 3. 

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.  
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.  
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.  

H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.  
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.  

 

Dalsze informacje 

Porady dotyczące szkoleń : Zapewnić odpowiednie informacje, instrukcje i szkolenie dla 
operatorów., Regularne szkolenia dla pracowników 

zajmujących się transportem materiałów niebezpiecznych 
(zgodnie z rozdziałem 1.3 konwencji ADR). 
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Inne informacje : Zgodna z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, Załącznik II i 

jej poprawek. 
 

 

Wydawca : Borealis, Group Product Stewardship / Maarit Vakkala 
 

 

Żródła kluczowych danych, z 
których skorzystano 
przygotowując kartę 

charakterystyki 

: Chemical Safety Report, Anhydrous Ammonia. FARM REACH 
Consortium, 2012 
International Chemical Safety Card, Ammonium hydroxide 10 

- 35%, 2004 
(http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics0215.htm) 
 

 
Zastrzeżenie 
 

Zamieszczone tutaj dane, według naszej najlepszej wiedzy na dzień publikacji, są dokładne i 
wiarygodne, jednakże nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za dokładność i kompletność 
takich danych. 

 
Firma Borealis nie daje żadnych gwarancji poza tymi opisanymi w niniejszym dokumencie. 
Żadne informacje w tym dokumencie nie będą stanowić gwarancji atrakcyjności rynkowej 

lub przydatności dla konkretnego celu. 
 
Nabywca jest odpowiedzialny za sprawdzenie i  przetestowanie naszych produktów, czy są 

one odpowiednie do określonego celu zastosowania nabywcy. Użytkownik jest 
odpowiedzialny również za stworzenie warunków bezpiecznego i legalnego używania 
naszych produktów. 

 
W przypadku używania produktów Borealis razem z innymi materiałami odpowiedzialność firmy 
Borealis jest zniesiona. Informacje zawarte w niniejszej karcie mają zastosowanie jedynie do 

produktów firmy Borealis, kiedy nie są stosowane wraz z materiałami jakiejkolwiek trzeciej strony.  
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Zastosowania zidentyfikowane: 
 

Stosowanie: Zastosowanie przemysłowe, Forma użytkowa, Dystrybucja 

 

Główne grupy użytkowników : SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji 
jako takich lub w postaci preparatów w obiektach 
przemysłowych 

Kategorie procesu : PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak 
prawdopodobieństwa narażenia 
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych 

ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem 
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych 
(synteza lub formulacja) 

PROC5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji 
preparatów lub wyrobów przemysłowych (wieloetapowych i/ 
lub o znacznym kontakcie z substancją) 

PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów 
(załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych pojemników w 
pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu 

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów 
(załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych pojemników w 
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu 

PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych 
pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania 
wraz z ważeniem) 

PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych 
 

Kategorie uwalniania do 

środowiska 

: ERC2: Formulacja preparatów 

 
 

 

Stosowanie: Zastosowanie przemysłowe, Używać jako materiał przejściowy 

 

Główne grupy użytkowników : SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji 
jako takich lub w postaci preparatów w obiektach 
przemysłowych 

Kategorie procesu : PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak 
prawdopodobieństwa narażenia 
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych 

ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem 
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych 
(synteza lub formulacja) 

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych 
procesach (syntezie), w której powstaje możliwość narażenia 
PROC5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji 

preparatów lub wyrobów przemysłowych (wieloetapowych i/ 
lub o znacznym kontakcie z substancją) 
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów 

(załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych pojemników w 
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu 
PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych 

pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania 
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wraz z ważeniem) 
PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych 

 
Kategorie uwalniania do 
środowiska 

: ERC6a: Zastosowanie przemysłowe, w wyniku którego 
powstają inne substancje (stosowanie półproduktów) 

 
 
 

Stosowanie: Zastosowanie przemysłowe, Środek pomocniczy w przetwórstwie, środek 
pomocniczy w różnych procesach 

 

Główne grupy użytkowników : SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji 
jako takich lub w postaci preparatów w obiektach 
przemysłowych 

Kategorie procesu : PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak 
prawdopodobieństwa narażenia 
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych 

ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem 
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych 
(synteza lub formulacja) 

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych 
procesach (syntezie), w której powstaje możliwość narażenia 
PROC5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji 

preparatów lub wyrobów przemysłowych (wieloetapowych i/ 
lub o znacznym kontakcie z substancją) 
PROC7: Napylanie przemysłowe 

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów 
(załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych pojemników w 
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu 

PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych 
pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania 
wraz z ważeniem) 

PROC10: Nakładanie pędzlem lub wałkiem 
PROC13: Traktowanie wyrobów przemysłowychpoprzez 
zamaczanie lub zalewanie 

PROC19: Ręczne mieszanie z bliskim kontaktem z substancją 
i dostępnością jedynie środków ochrony osobistej 
 

Kategorie uwalniania do 
środowiska 

: ERC4, ERC5, ERC6b, ERC7: Przemysłowe zastosowanie 
substancji pomocniczych w procesach i produktach, które nie 
staną się częścią wyrobu, Zastosowanie przemys łowe, 

następstwem którego jest włączenie do matrycy lub na nią, 
Przemysłowe zastosowanie reaktywnych substancji 
pomocniczych, Przemys łowe zastosowanie substancji w 

układach zamkniętych 
 
 

 

Stosowanie: Zastosowanie zawodowe, Szerokie zastosowanie  

 

Główne grupy użytkowników : SU 22: Zastosowania profesjonalne: domena publiczna 
(administracja, szkolnictwo, rozrywka, us ługi, rzemiosło) 

Kategorie procesu : PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych 

ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem 
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PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych 
(synteza lub formulacja) 

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych 
procesach (syntezie), w której powstaje możliwość narażenia 
PROC5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji 

preparatów lub wyrobów przemysłowych (wieloetapowych i/ 
lub o znacznym kontakcie z substancją) 
PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów 

(załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych pojemników w 
pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu 
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów 

(załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych pojemników w 
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu 
PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych 

pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania 
wraz z ważeniem) 
PROC10: Nakładanie pędzlem lub wałkiem 

PROC11: Napylanie nieprzemysłowe 
PROC13: Traktowanie wyrobów przemysłowychpoprzez 
zamaczanie lub zalewanie 

PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych 
PROC19: Ręczne mieszanie z bliskim kontaktem z substancją 
i dostępnością jedynie środków ochrony osobistej 

PROC20: Płyny termoprzewodzące i hydrauliczne w 
profesjonalnych zastosowaniach rozproszonych w systemach 
zamkniętych 

 
Kategorie uwalniania do 
środowiska 

: ERC8b, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b: Zastosowanie 
szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji 

reagujących w systemach otwartych, Zastosowanie szeroko 
rozproszone, poza pomieszczeniami, substancji reagujących 
w systemach otwartych, Zastosowanie szeroko rozproszone, 

w pomieszczeniach, następstwem którego jest włączenie do 
matrycy lub na nią, Zastosowanie szeroko rozproszone, w 
pomieszczeniach, substancji w systemach zamkniętych, 

Zastosowanie szeroko rozproszone, poza pomieszczeniami, 
substancji w systemach zamkniętych 

 

 
 

Stosowanie: Stosowanie przez konsumentów, Szerokie zastosowanie 

 
Główne grupy użytkowników : SU 21: Zastosowania konsumenckie: gospodarstwa domowe 

(= ogół społeczeństwa = konsumenci) 

Kategoria chemiczna produktu : PC9a: Powłoki i farby, rozcieńczalniki, zmywacze do farb 
PC16: Płyny termoprzewodzące 
PC31: Środki polerujące i mieszanki woskowe 

PC35: Środki myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na 
rozpuszczalnikach) 
PC39: Kosmetyki, środki higieny osobistej 

 
Kategorie uwalniania do 
środowiska 

: ERC8b, ERC8e, ERC9a, ERC9b: Zastosowanie szeroko 
rozproszone, w pomieszczeniach, substancji reagujących w 

systemach otwartych, Zastosowanie szeroko rozproszone, 
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poza pomieszczeniami, substancji reagujących w systemach 
otwartych, Zastosowanie szeroko rozproszone, w 

pomieszczeniach, substancji w systemach zamkniętych, 
Zastosowanie szeroko rozproszone, poza pomieszczeniami, 
substancji w systemach zamkniętych 
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1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Zastosowanie przemysłowe, Forma użytkowa, 
Dystrybucja 

 

Główne grupy użytkowników : SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji 
jako takich lub w postaci preparatów w obiektach 
przemysłowych 

Kategorie procesu : PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak 
prawdopodobieństwa narażenia 
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych 

ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem 
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych 
(synteza lub formulacja) 

PROC5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji 
preparatów lub wyrobów przemysłowych (wieloetapowych i/ 
lub o znacznym kontakcie z substancją) 

PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów 
(załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych pojemników w 
pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu 

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów 
(załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych pojemników w 
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu 

PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych 
pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania 
wraz z ważeniem) 

PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych 
 

Kategorie uwalniania do 

środowiska 

: ERC2: Formulacja preparatów 

 
 

2.1 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia środowiska na: ERC2: 
Formulacja preparatów 

 

Uwagi : Nie dotyczy 
 
 

 
 
 

Warunki i środki techniczne/ Środki organizacyjne 
Uwagi : Zapobiegać przedostawaniu się produktu do środowiska 

naturalnego i kanalizacji. Nie wylewać do wód 

powierzchniowych i kanalizacji. Należy powiadomić władze 
lokalne w przypadku niemożności ograniczenia poważnego 
wyzwolenia. Roztwory o wysokim pH muszą być 

neutralizowanie przed zrzutem. pH powinoo być w granicach 
6-9. 
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2.2 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: Ogólne środki 
zaradcze 
PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15: Zastosowanie 
w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia, Zastosowanie w 
zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem, 
Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja), 
Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów 
przemysłowych (wieloetapowych i/ lub o znacznym kontakcie z substancją), 
Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, Przenoszenie 
substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych pojemników 
w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, Przenoszenie substancji lub 
preparatów do małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz 
z ważeniem), Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych  

 
Charakterystyki produktu 

Stężenie substancji w 

mieszaninie/artykule 

: Obejmuje koncentrację do 25%. (NH3) 

Postać fizyczna (w czasie użycia) : Roztwór wodny 
 

Częstotliwość i okres używania 

Częstotliwość stosowania : 220 dni/rok 
Uwagi : Obejmuje narażenie dzienne do 12 godzin (chyba że 

stwierdzono inaczej). 
 

Czynniki ludzkie nie ulegające wpływowi zarządzania ryzykiem 

Narażenie drogą skórną : Dłonie obu rąk (480 cm2) 
Pojemność oddechowa : 20 m3/dzień 

 

 
Warunki i środki techniczne 

Zapewnić dobry standard poziom wentylacji ogólnej lub mechanicznej. Pos ługiwać się substancją 

wewnątrz systemu zamkniętego. Zautomatyzować czynności gdzie to możliwe. 
 

Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania uwolnień, dyspersji i narażenia 

Zapewnić, że operatorzy są przeszkoleni dla zminimalizowania narażenia. Należy regularnie, 
sprawdzać, testować oraz konserwować wszystkie elementy kontrolne. 
 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 
Jeżeli występuje ryzyko wystawienia się na działanie: Stosować środki ochrony osobistej. 
 

 

2.3 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC1: 
Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia  

 
Uwagi : Patrz w 2.2 "Scenariusz mający znaczenie dla kontroli 

narażenia pracownika na: Ogólne środki zaradcze" 
 
 

 

2.4 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC2: 
Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, 
kontrolowanym narażeniem  
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Warunki i środki techniczne 

Próbka poprzez pętle zamkniętą lub inny system tak, aby uniknąć wystawiania się na działanie. 
Sapewnić pobór próbek pod zamknieciem lub z wentylacją wywiewną. Odseparować czynność od 
innych operacji. 

 
 

2.5 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC3: 
Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja)  

 
Uwagi : Patrz w 2.2 "Scenariusz mający znaczenie dla kontroli 

narażenia pracownika na: Ogólne środki zaradcze" 

 
 
 

2.6 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC5: 
Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów 
przemysłowych (wieloetapowych i/ lub o znacznym kontakcie z substancją)  

 
Uwagi : Patrz w 2.2 "Scenariusz mający znaczenie dla kontroli 

narażenia pracownika na: Ogólne środki zaradcze" 

 
 
 

2.7 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC8a, 
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z 
naczyń/ dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, 
Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu  

 
 
 

Warunki i środki techniczne 
Zapewnić, że przemieszczanie materiału odbuwa się w sposób zamknięty lub pod wentylacją 
wywiewną. 

 
 

2.8 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC9: 
Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona do 
tego celu linia napełniania wraz z ważeniem)  

 
 
 

Warunki i środki techniczne 

Zapewnić, że przemieszczanie materiału odbuwa się w sposób zamknięty lub pod wentylacją 
wywiewną. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
 

 

2.9 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC15: 
Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych  
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Inne warunki procesowe wpływające na narażenie pracowników 

Na zewnątrz / W pomieszczeniu : W pomieszczeniu 

 
Warunki i środki techniczne 

Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej. Wentylacja naturalna pochodzi z oken, drwi itp. 

Wentylacja mechaniczna oznacza, że powietrze jest dostarczane lub wyprowadzane przy użyciu 
napędzanego wentylatora. 
 

 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki specyficzne Wartość Poziom 
narażenia 

RCR 

PROC1 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne Skórnie 0,34 mg/kg bw/d 0,005 

 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne, 
Ostry - skutki miejscowe, 

Chronicznie - skutki 

miejscowe 

Wdychanie 0,0001 mg/m³ < 0,01 

PROC2 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne Skórnie 1,37 mg/kg bw/d 0,02 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Skórnie 0,14 mg/kg bw/d 0,002 

 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne Wdychanie < 30,63 mg/m³ < 0,64 

  Na zewnątrz, Ostry - 

skutki miejscowe 

Wdychanie < 30,63 mg/m³ < 0,85 

  Na zewnątrz, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe, Przy 

zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 1,53 mg/m³ < 0,11 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Wdychanie < 4,38 mg/m³ < 0,09 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ostry - skutki miejscowe 

Wdychanie < 4,38 mg/m³ < 0,12 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Chronicznie - skutki 
miejscowe 

Wdychanie < 4,38 mg/m³ < 0,31 

PROC3 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne Skórnie 0,34 mg/kg bw/d 0,005 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Skórnie 0,03 mg/kg bw/d 0,001 

 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne, 
Przy zastosowaniu 

Wdychanie < 3,06 mg/m³ < 0,06 
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wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

  Na zewnątrz, Ostry - 
skutki miejscowe, Przy 

zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 3,06 mg/m³ < 0,09 

  Na zewnątrz, 

Chronicznie - skutki 
miejscowe, Przy 

zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 3,06 mg/m³ < 0,22 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ogólne 

Wdychanie < 8,75 mg/m³ < 0,18 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ostry - skutki miejscowe 

Wdychanie < 8,75 mg/m³ < 0,24 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe 

Wdychanie < 8,75 mg/m³ < 0,63 

PROC5 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne Skórnie 13,71 mg/kg 
bw/d 

0,202 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Skórnie 0,07 mg/kg bw/d 0,001 

 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne, 
Przy zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 
wydajności) 

Wdychanie < 7,66 mg/m³ < 0,16 

  Na zewnątrz, Ostry - 
skutki miejscowe, Przy 

zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 7,66 mg/m³ < 0,21 

  Na zewnątrz, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe, Przy 

zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 7,66 mg/m³ < 0,55 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Wdychanie < 21,88 mg/m³ < 0,46 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ostry - skutki miejscowe, 

Wdychanie < 21,88 mg/m³ < 0,61 
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Przy zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 
wydajności) 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Chronicznie - skutki 
miejscowe, Przy 

zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 1,09 mg/m³ < 0,08 

PROC8a ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne Skórnie 13,71 mg/kg 

bw/d 

0,202 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Skórnie 0,14 mg/kg bw/d 0,002 

 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne, 

Przy zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 7,66 mg/m³ < 0,16 

  Na zewnątrz, Ostry - 
skutki miejscowe, Przy 

zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 7,66 mg/m³ < 0,21 

  Na zewnątrz, 

Chronicznie - skutki 
miejscowe, Przy 

zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 7,66 mg/m³ < 0,55 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ogólne 

Wdychanie < 21,88 mg/m³ < 0,46 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ostry - skutki miejscowe 

Wdychanie < 21,88 mg/m³ < 0,61 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe, Przy 
zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 
wydajności) 

Wdychanie < 1,09 mg/m³ < 0,08 

PROC8b ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne Skórnie 6,86 mg/kg bw/d 0,101 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Skórnie 0,69 mg/kg bw/d 0,01 

 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne, 
Przy zastosowaniu 

Wdychanie < 3,72 mg/m³ < 0,08 
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wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

  Na zewnątrz, Ostry - 
skutki miejscowe, Przy 

zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 3,72 mg/m³ < 0,10 

  Na zewnątrz, 

Chronicznie - skutki 
miejscowe, Przy 

zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 3,72 mg/m³ < 0,27 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ogólne 

Wdychanie < 3,19 mg/m³ < 0,07 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ostry - skutki miejscowe 

Wdychanie < 3,19 mg/m³ < 0,09 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe 

Wdychanie < 3,19 mg/m³ < 0,23 

PROC9 ECETOC TRA Na zewnątrz, W 
pomieszczeniu bez 

miejscowej wentylacji 

Skórnie 6,86 mg/kg wagi 
ciała/dzień 

0,101 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją 

Skórnie 0,69 mg/kg wagi 

ciała/dzień 

0,01 

 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne, 
Przy zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 
wydajności) 

Wdychanie < 6,13 mg/m³ < 0,13 

  Na zewnątrz, Ostry - 
skutki miejscowe, Przy 

zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 6,13 mg/m³ < 0,17 

  Na zewnątrz, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe, Przy 

zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 6,13 mg/m³ < 0,44 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Wdychanie < 17,50 mg/m³ < 0,37 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ostry - skutki miejscowe 

Wdychanie < 17,50 mg/m³ < 0,49 
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  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Chronicznie - skutki 
miejscowe, Przy 

zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 0,88 mg/m³ < 0,06 

PROC15 ECETOC TRA W pomieszczeniu bez 

miejscowej wentylacji, 
Ogólne 

Skórnie 0,34 mg/kg bw/d 0,005 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Skórnie 0,03 mg/kg bw/d 0,001 

 ECETOC TRA W pomieszczeniu bez 
miejscowej wentylacji, 

Ogólne 

Wdychanie < 43,75 mg/m³ < 0,92 

  W pomieszczeniu bez 

miejscowej wentylacji, 
Ostry - skutki miejscowe, 

Przy zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 2,19 mg/m³ < 0,06 

  W pomieszczeniu bez 

miejscowej wentylacji, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe, Przy 

zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 2,19 mg/m³ < 0,16 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Wdychanie < 4,38 mg/m³ < 0,09 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ostry - skutki miejscowe 

Wdychanie < 4,38 mg/m³ < 0,12 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Chronicznie - skutki 
miejscowe 

Wdychanie < 4,38 mg/m³ < 0,31 

 
 

LEV = Local Exhaust Ventilation. RPE = Respiratory Protective Equipment.                                                           
 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się 
w granicach ustalonych w scenariuszu narażenia 

 
Podręczny arkusz danych bezpieczeństwa dostarcza użytkownikowi wiadomości na temat zagrożenia 

oraz odpowiednich warunków użytkowania, co pozwala mu pracować z substancją/mieszaniną w 
bezpieczny sposób. Jeżeli należy przyjąć inne środki ochrony przed ryzykiem / warunki pracy, 
użytkownik zobowiązany jest wziąć je pod uwagę, co najmniej na równoważnym poziomie. 
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1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Zastosowanie przemysłowe, Używać jako 
materiał przejściowy 

 

Główne grupy użytkowników : SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji 
jako takich lub w postaci preparatów w obiektach 
przemysłowych 

Kategorie procesu : PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak 
prawdopodobieństwa narażenia 
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych 

ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem 
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych 
(synteza lub formulacja) 

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych 
procesach (syntezie), w której powstaje możliwość narażenia 
PROC5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji 

preparatów lub wyrobów przemysłowych (wieloetapowych i/ 
lub o znacznym kontakcie z substancją) 
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów 

(załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych pojemników w 
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu 
PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych 

pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania 
wraz z ważeniem) 
PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych 

 
Kategorie uwalniania do 
środowiska 

: ERC6a: Zastosowanie przemysłowe, w wyniku którego 
powstają inne substancje (stosowanie półproduktów) 

 
 

2.1 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia środowiska na: ERC6a: 
Zastosowanie przemysłowe, w wyniku którego powstają inne substancje (stosowanie 
półproduktów) 

 
Uwagi : Nie dotyczy 

 
 
 

 
 

Warunki i środki techniczne/ Środki organizacyjne 

Uwagi : Zapobiegać przedostawaniu się produktu do środowiska 
naturalnego i kanalizacji. Nie wylewać do wód 
powierzchniowych i kanalizacji. Należy powiadomić władze 

lokalne w przypadku niemożności ograniczenia poważnego 
wyzwolenia. Roztwory o wysokim pH muszą być 
neutralizowanie przed zrzutem. pH powinoo być w granicach 

6-9. 
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2.2 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: Ogólne środki 
zaradcze 
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC15: Zastosowanie w 
procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia, Zastosowanie w 
zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem, 
Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja), 
Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której 
powstaje możliwość narażenia, Mieszanie we wsadowych procesach formulacji 
preparatów lub wyrobów przemysłowych (wieloetapowych i/ lub o znacznym kontakcie 
z substancją), Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z 
naczyń/ dużych pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, 
Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona do 
tego celu linia napełniania wraz z ważeniem), Stosowanie jako odczynników 
laboratoryjnych  

 
Charakterystyki produktu 

Stężenie substancji w 

mieszaninie/artykule 

: Obejmuje koncentrację do 25%. (NH3) 

Postać fizyczna (w czasie użycia) : Roztwór wodny 
 

Częstotliwość i okres używania 

Częstotliwość stosowania : 220 dni/rok 
Uwagi : Obejmuje narażenie dzienne do 12 godzin (chyba że 

stwierdzono inaczej). 
 

Czynniki ludzkie nie ulegające wpływowi zarządzania ryzykiem 

Narażenie drogą skórną : Dłonie obu rąk (480 cm2) 
Pojemność oddechowa : 20 m3/dzień 

 

 
Warunki i środki techniczne 

Zapewnić dobry standard poziom wentylacji ogólnej lub mechanicznej. Pos ługiwać się substancją 

wewnątrz systemu zamkniętego. Przechowywać substancję w systemie zamkniętym. Przemieszczać 
przy użyciu zamkniętych linii. Zautomatyzować czynności gdzie to możliwe. 
 

Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania uwolnień, dyspersji i narażenia 
Zapewnić, że operatorzy są przeszkoleni dla zminimalizowania narażenia. Należy regularnie, 
sprawdzać, testować oraz konserwować wszystkie elementy kontrolne. 

 
Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 

Jeżeli występuje ryzyko wystawienia się na działanie: Stosować środki ochrony osobistej. 

 
 

2.3 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC1: 
Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia  

 
Uwagi : Patrz w 2.2 "Scenariusz mający znaczenie dla kontroli 

narażenia pracownika na: Ogólne środki zaradcze" 
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2.4 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC2: 
Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, 
kontrolowanym narażeniem  

 
 

 
Warunki i środki techniczne 

Próbka poprzez pętle zamkniętą lub inny system tak, aby uniknąć wystawiania się na działanie. 

Sapewnić pobór próbek pod zamknieciem lub z wentylacją wywiewną. Odseparować czynność od 
innych operacji. 
 

 

2.5 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC3, 
PROC4: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja), 
Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której 
powstaje możliwość narażenia  

 
Uwagi : Patrz w 2.2 "Scenariusz mający znaczenie dla kontroli 

narażenia pracownika na: Ogólne środki zaradcze" 
 
 

 

2.6 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC5: 
Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów 
przemysłowych (wieloetapowych i/ lub o znacznym kontakcie z substancją)  

 
Uwagi : Patrz w 2.2 "Scenariusz mający znaczenie dla kontroli 

narażenia pracownika na: Ogólne środki zaradcze" 
 
 

 

2.7 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC8b: 
Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu  

 
 
 

Warunki i środki techniczne 

Zapewnić, że przemieszczanie materiału odbuwa się w sposób zamknięty lub pod wentylacją 
wywiewną. 
 

 

2.8 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC9: 
Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona do 
tego celu linia napełniania wraz z ważeniem)  

 
 

 
Warunki i środki techniczne 

Zapewnić, że przemieszczanie materiału odbuwa się w sposób zamknięty lub pod wentylacją 

wywiewną. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
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2.9 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC15: 
Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych  

 
 

Inne warunki procesowe wpływające na narażenie pracowników 

Na zewnątrz / W pomieszczeniu : W pomieszczeniu 

 
Warunki i środki techniczne 

Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej. Wentylacja naturalna pochodzi z oken, drwi itp. 

Wentylacja mechaniczna oznacza, że powietrze jest dostarczane lub wyprowadzane przy użyciu 
napędzanego wentylatora. 
 

 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki specyficzne Wartość Poziom 
narażenia 

RCR 

PROC1 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne Skórnie 0,34 mg/kg bw/d 0,005 

 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne, 
Ostry - skutki miejscowe, 

Chronicznie - skutki 

miejscowe 

Wdychanie < 0,01 mg/m³ < 0,01 

PROC2 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne Skórnie 1,37 mg/kg bw/d 0,02 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Skórnie 0,14 mg/kg bw/d 0,002 

 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne Wdychanie < 30,63 mg/m³ < 0,64 

  Na zewnątrz, Ostry - 

skutki miejscowe 

Wdychanie < 30,63 mg/m³ < 0,85 

  Na zewnątrz, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe, Przy 

zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 1,53 mg/m³ < 0,11 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Wdychanie < 4,38 mg/m³ < 0,09 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ostry - skutki miejscowe 

Wdychanie < 4,38 mg/m³ < 0,12 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Chronicznie - skutki 
miejscowe 

Wdychanie < 4,38 mg/m³ < 0,31 

PROC3 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne Skórnie 0,34 mg/kg bw/d 0,005 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Skórnie 0,03 mg/kg bw/d 0,001 
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Ogólne 

PROC4 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne Skórnie 6,86 mg/kg bw/d 0,101 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Skórnie 0,69 mg/kg bw/d 0,01 

PROC3, 
PROC4 

ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne, 
Przy zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 
wydajności) 

Wdychanie < 3,06 mg/m³ < 0,06 

  Na zewnątrz, Ostry - 
skutki miejscowe, Przy 

zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 3,06 mg/m³ < 0,09 

  Na zewnątrz, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe, Przy 

zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 3,06 mg/m³ < 0,22 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Wdychanie < 8,75 mg/m³ < 0,18 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ostry - skutki miejscowe 

Wdychanie < 8,75 mg/m³ < 0,24 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Chronicznie - skutki 
miejscowe 

Wdychanie < 8,75 mg/m³ < 0,63 

PROC5 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne Skórnie 13,71 mg/kg 
bw/d 

0,202 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ogólne 

Skórnie 0,07 mg/kg bw/d 0,001 

 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne, 
Przy zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 7,66 mg/m³ < 0,16 

  Na zewnątrz, Ostry - 

skutki miejscowe, Przy 
zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 
wydajności) 

Wdychanie < 7,66 mg/m³ < 0,21 

  Na zewnątrz, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe, Przy 
zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

Wdychanie < 7,66 mg/m³ < 0,55 
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wydajności) 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Wdychanie < 21,88 mg/m³ < 0,46 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ostry - skutki miejscowe 

Wdychanie < 21,88 mg/m³ < 0,61 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe, Przy 

zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 1,09 mg/m³ < 0,08 

PROC8b ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne Skórnie 6,86 mg/kg bw/d 0,101 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Skórnie 0,69 mg/kg bw/d 0,01 

 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne, 

Przy zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 4,59 mg/m³ < 0,10 

  Na zewnątrz, Ostry - 
skutki miejscowe, Przy 

zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 4,59 mg/m³ < 0,13 

  Na zewnątrz, 

Chronicznie - skutki 
miejscowe, Przy 

zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 4,59 mg/m³ < 0,33 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ogólne 

Wdychanie < 3,94 mg/m³ < 0,08 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ostry - skutki miejscowe 

Wdychanie < 3,94 mg/m³ < 0,11 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe 

Wdychanie < 3,94 mg/m³ < 0,28 

PROC9 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne Skórnie 6,86 mg/kg wagi 
ciała/dzień 

0,101 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Skórnie 0,69 mg/kg wagi 
ciała/dzień 

0,01 

 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne, 
Przy zastosowaniu 

Wdychanie < 6,13 mg/m³ < 0,13 

http://www.borealisgroup.com/


KARTA CHARAKTERYSTYKI 
zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 

 

Roztwór amoniaku < 25% 

Wersja 9.0 Aktualizacja 10.03.2015 Wydrukowano dnia 26.03.2015  

 

 

 

 

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  

Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  
FN 269858a | CCC Commercial Court of  Vienna | Website www.borealisgroup.com 

 
 

 Strona 34 z 65   

         
 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

  Na zewnątrz, Ostry - 
skutki miejscowe, Przy 

zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 6,13 mg/m³ < 0,17 

  Na zewnątrz, 

Chronicznie - skutki 
miejscowe, Przy 

zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 6,13 mg/m³ < 0,44 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ogólne 

Wdychanie < 17,50 mg/m³ < 0,37 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ostry - skutki miejscowe 

Wdychanie < 17,50 mg/m³ < 0,49 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe, Przy 
zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 
wydajności) 

Wdychanie < 0,88 mg/m³ < 0,06 

PROC15 ECETOC TRA W pomieszczeniu bez 
miejscowej wentylacji, 

Ogólne 

Skórnie 0,34 mg/kg bw/d 0,005 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Skórnie 0,03 mg/kg bw/d 0,001 

 ECETOC TRA W pomieszczeniu bez 

miejscowej wentylacji, 
Ogólne 

Wdychanie < 43,75 mg/m³ < 0,92 

  W pomieszczeniu bez 
miejscowej wentylacji, 

Ostry - skutki miejscowe, 
Przy zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 
wydajności) 

Wdychanie < 2,19 mg/m³ < 0,06 

  W pomieszczeniu bez 
miejscowej wentylacji, 

Chronicznie - skutki 
miejscowe, Przy 

zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 2,19 mg/m³ < 0,16 

  W pomieszczeniu z Wdychanie < 4,38 mg/m³ < 0,09 
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miejscową wentylacją, 
Ogólne 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ostry - skutki miejscowe 

Wdychanie < 4,38 mg/m³ < 0,12 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Chronicznie - skutki 
miejscowe 

Wdychanie < 4,38 mg/m³ < 0,31 

 
 

LEV = Local Exhaust Ventilation. RPE = Respiratory Protective Equipment.                                                      
 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się 
w granicach ustalonych w scenariuszu narażenia 

 
Podręczny arkusz danych bezpieczeństwa dostarcza użytkownikowi wiadomości na temat zagrożenia 

oraz odpowiednich warunków użytkowania, co pozwala mu pracować z substancją/mieszaniną w 
bezpieczny sposób. Jeżeli należy przyjąć inne środki ochrony przed ryzykiem / warunki pracy, 
użytkownik zobowiązany jest wziąć je pod uwagę, co najmniej na równoważnym poziomie. 
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1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Zastosowanie przemysłowe, Środek 
pomocniczy w przetwórstwie, środek pomocniczy w różnych procesach 

 

Główne grupy użytkowników : SU 3: Zastosowania przemysłowe: zastosowania substancji 
jako takich lub w postaci preparatów w obiektach 
przemysłowych 

Kategorie procesu : PROC1: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak 
prawdopodobieństwa narażenia 
PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych 

ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem 
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych 
(synteza lub formulacja) 

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych 
procesach (syntezie), w której powstaje możliwość narażenia 
PROC5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji 

preparatów lub wyrobów przemysłowych (wieloetapowych i/ 
lub o znacznym kontakcie z substancją) 
PROC7: Napylanie przemysłowe 

PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów 
(załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych pojemników w 
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu 

PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych 
pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania 
wraz z ważeniem) 

PROC10: Nakładanie pędzlem lub wałkiem 
PROC13: Traktowanie wyrobów przemysłowychpoprzez 
zamaczanie lub zalewanie 

PROC19: Ręczne mieszanie z bliskim kontaktem z substancją 
i dostępnością jedynie środków ochrony osobistej 
 

Kategorie uwalniania do 
środowiska 

: ERC4, ERC5, ERC6b, ERC7: Przemysłowe zastosowanie 
substancji pomocniczych w procesach i produktach, które nie 
staną się częścią wyrobu, Zastosowanie przemys łowe, 

następstwem którego jest włączenie do matrycy lub na nią, 
Przemysłowe zastosowanie reaktywnych substancji 
pomocniczych, Przemys łowe zastosowanie substancji w 

układach zamkniętych 
 

 

2.1 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia środowiska na: ERC4, ERC5, 
ERC6b, ERC7: Przemysłowe zastosowanie substancji pomocniczych w procesach i 
produktach, które nie staną się częścią wyrobu, Zastosowanie przemysłowe, 
następstwem którego jest włączenie do matrycy lub na nią, Przemysłowe 
zastosowanie reaktywnych substancji pomocniczych, Przemysłowe zastosowanie 
substancji w układach zamkniętych 

 
Uwagi : Nie dotyczy 
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Warunki i środki techniczne/ Środki organizacyjne 

Uwagi : Zapobiegać przedostawaniu się produktu do środowiska 
naturalnego i kanalizacji. Nie wylewać do wód 
powierzchniowych i kanalizacji. Należy powiadomić władze 

lokalne w przypadku niemożności ograniczenia poważnego 
wyzwolenia. Roztwory o wysokim pH muszą być 
neutralizowanie przed zrzutem. pH powinoo być w granicach 

6-9. 
 

 

 

2.2 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: Ogólne środki 
zaradcze 
PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, 
PROC13, PROC19: Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa 
narażenia, Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, 
kontrolowanym narażeniem, Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych 
(synteza lub formulacja), Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach 
(syntezie), w której powstaje możliwość narażenia, Mieszanie we wsadowych 
procesach formulacji preparatów lub wyrobów przemysłowych (wieloetapowych i/ lub 
o znacznym kontakcie z substancją), Napylanie przemysłowe, Przenoszenie substancji 
lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych pojemników w 
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, Przenoszenie substancji lub 
preparatów do małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz 
z ważeniem), Nakładanie pędzlem lub wałkiem, Traktowanie wyrobów 
przemysłowychpoprzez zamaczanie lub zalewanie, Ręczne mieszanie z bliskim 
kontaktem z substancją i dostępnością jedynie środków ochrony osobistej  

 
Charakterystyki produktu 

Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje koncentrację do 25%. (NH3) 

Postać fizyczna (w czasie użycia) : Roztwór wodny 
 

Częstotliwość i okres używania 

Częstotliwość stosowania : 220 dni/rok 
Uwagi : Obejmuje narażenie dzienne do 12 godzin (chyba że 

stwierdzono inaczej). 

 
Czynniki ludzkie nie ulegające wpływowi zarządzania ryzykiem 

Narażenie drogą skórną : Dłonie obu rąk (480 cm2) 

Pojemność oddechowa : 20 m3/dzień 
 
 

Warunki i środki techniczne 
Zapewnić dobry standard poziom wentylacji ogólnej lub mechanicznej. Pos ługiwać się substancją 
wewnątrz systemu zamkniętego. Przechowywać substancję w systemie zamkniętym. Przemieszczać 

przy użyciu zamkniętych linii. Zautomatyzować czynności gdzie to możliwe. 
 

Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania uwolnień, dyspersji i narażenia 

Zapewnić, że operatorzy są przeszkoleni dla zminimalizowania narażenia. Należy regularnie, 
sprawdzać, testować oraz konserwować wszystkie elementy kontrolne. 
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Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 
Jeżeli występuje ryzyko wystawienia się na działanie: Stosować środki ochrony osobistej. 

 
 

2.3 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC1: 
Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia  

 
Uwagi : Patrz w 2.2 "Scenariusz mający znaczenie dla kontroli 

narażenia pracownika na: Ogólne środki zaradcze" 
 

 
 

2.4 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC2: 
Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, 
kontrolowanym narażeniem  

 
 
 

Warunki i środki techniczne 
Próbka poprzez pętle zamkniętą lub inny system tak, aby uniknąć wystawiania się na działanie. 
Sapewnić pobór próbek pod zamknieciem lub z wentylacją wywiewną. Odseparować czynność od 

innych operacji. 
 

 

2.5 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC3, 
PROC4: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja), 
Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której 
powstaje możliwość narażenia  

 
Uwagi : Patrz w 2.2 "Scenariusz mający znaczenie dla kontroli 

narażenia pracownika na: Ogólne środki zaradcze" 

 
 
 

2.6 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC5: 
Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów 
przemysłowych (wieloetapowych i/ lub o znacznym kontakcie z substancją)  

 
Uwagi : Patrz w 2.2 "Scenariusz mający znaczenie dla kontroli 

narażenia pracownika na: Ogólne środki zaradcze" 

 
 
 

2.7 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC7: 
Napylanie przemysłowe  

 
 

 
Warunki i środki techniczne 

Stosować wyłącznie w pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją wywiewną. Stosować 

przeznaczone do tego celu urządzenia. Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. 
Odseparować czynność od innych operacji. 
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2.8 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC8b: 
Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu  

 
 
 

Warunki i środki techniczne 
Zapewnić, że przemieszczanie materiału odbuwa się w sposób zamknięty lub pod wentylacją 
wywiewną. 

 
 

2.9 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC9: 
Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona do 
tego celu linia napełniania wraz z ważeniem)  

 
 
 

Warunki i środki techniczne 

Zapewnić, że przemieszczanie materiału odbuwa się w sposób zamknięty lub pod wentylacją 
wywiewną. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
 

 

2.10 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC10: 
Nakładanie pędzlem lub wałkiem  

 
 
 

Warunki i środki techniczne 

Stosować wyłącznie w pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją wywiewną. Stosować 
przeznaczone do tego celu urządzenia. 
 

 

2.11 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC13: 
Traktowanie wyrobów przemysłowychpoprzez zamaczanie lub zalewanie  

 
Uwagi : Patrz w 2.2 "Scenariusz mający znaczenie dla kontroli 

narażenia pracownika na: Ogólne środki zaradcze" 
 

 
 

2.13 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC19: 
Ręczne mieszanie z bliskim kontaktem z substancją i dostępnością jedynie środków 
ochrony osobistej  

 
 

Inne warunki procesowe wpływające na narażenie pracowników 

Na zewnątrz / W pomieszczeniu : W pomieszczeniu 

 
Warunki i środki techniczne 

Stosować przeznaczone do tego celu urządzenia. Unikać rozchlapywania. Zapewnić dobry standard 
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wentylacji ogólnej. Wentylacja naturalna pochodzi z oken, drwi itp. Wentylacja mechaniczna 
oznacza, że powietrze jest dostarczane lub wyprowadzane przy użyciu napędzanego wentylatora. 

 
 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki specyficzne Wartość Poziom 
narażenia 

RCR 

PROC1 ECETOC TRA Na zewnątrz, W 
pomieszczeniu bez 

miejscowej wentylacji 

Skórnie 0,34 mg/kg wagi 
ciała/dzień 

0,005 

 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne, 

Ostry - skutki miejscowe, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe 

Wdychanie < 0,01 mg/m³ < 0,01 

PROC2 ECETOC TRA Na zewnątrz, W 

pomieszczeniu bez 
miejscowej wentylacji 

Skórnie 1,37 mg/kg wagi 

ciała/dzień 

0,02 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją 

Skórnie 0,14 mg/kg wagi 
ciała/dzień 

0,002 

 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne Wdychanie < 30,63 mg/m³ < 0,64 

  Na zewnątrz, Ostry - 

skutki miejscowe 

Wdychanie < 30,63 mg/m³ < 0,85 

  Na zewnątrz, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe, Przy 

zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 1,53 mg/m³ < 0,11 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Wdychanie < 4,38 mg/m³ < 0,09 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ostry - skutki miejscowe 

Wdychanie < 4,38 mg/m³ < 0,12 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Chronicznie - skutki 
miejscowe 

Wdychanie < 4,38 mg/m³ < 0,31 

PROC3 ECETOC TRA Na zewnątrz, W 
pomieszczeniu bez 

miejscowej wentylacji 

Skórnie 0,34 mg/kg wagi 
ciała/dzień 

0,005 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją 

Skórnie 0,03 mg/kg wagi 
ciała/dzień 

0,001 

PROC4 ECETOC TRA Na zewnątrz, W 
pomieszczeniu bez 

miejscowej wentylacji 

Skórnie 6,86 mg/kg wagi 
ciała/dzień 

0,101 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją 

Skórnie 0,69 mg/kg wagi 
ciała/dzień 

0,01 
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PROC3, 
PROC4 

ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne, 
Przy zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 3,06 mg/m³ < 0,06 

  Na zewnątrz, Ostry - 

skutki miejscowe, Przy 
zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 
wydajności) 

Wdychanie < 3,06 mg/m³ < 0,09 

  Na zewnątrz, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe, Przy 
zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 
wydajności) 

Wdychanie < 3,06 mg/m³ < 0,22 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Wdychanie < 8,75 mg/m³ < 0,18 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ostry - skutki miejscowe 

Wdychanie < 8,75 mg/m³ < 0,24 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe 

Wdychanie < 8,75 mg/m³ < 0,63 

PROC5 ECETOC TRA Na zewnątrz, W 

pomieszczeniu bez 
miejscowej wentylacji 

Skórnie 13,71 mg/kg 

wagi ciała/dzień 

0,202 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją 

Skórnie 0,07 mg/kg wagi 
ciała/dzień 

0,001 

 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne, 

Przy zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 7,66 mg/m³ < 0,16 

  Na zewnątrz, Ostry - 
skutki miejscowe, Przy 

zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 7,66 mg/m³ < 0,21 

  Na zewnątrz, 

Chronicznie - skutki 
miejscowe, Przy 

zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 7,66 mg/m³ < 0,55 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ogólne 

Wdychanie < 21,88 mg/m³ < 0,46 

  W pomieszczeniu z Wdychanie < 21,88 mg/m³ < 0,61 
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miejscową wentylacją, 
Ostry - skutki miejscowe 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe, Przy 

zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 1,09 mg/m³ < 0,08 

PROC7 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne Skórnie 42,86 mg/kg 
wagi ciała/dzień 

0,63 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Skórnie 2,14 mg/kg wagi 
ciała/dzień 

0,032 

 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne, 
Przy zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 
wydajności) 

Wdychanie < 15,31 mg/m³ < 0,32 

  Na zewnątrz, Ostry - 
skutki miejscowe, Przy 

zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 15,31 mg/m³ < 0,43 

  1-4 h:, Na zewnątrz, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe, Przy 

zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie 9,19 mg/m³ 0,66 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Wdychanie < 21,88 mg/m³ < 0,46 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ostry - skutki miejscowe 

Wdychanie < 21,88 mg/m³ < 0,61 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Chronicznie - skutki 
miejscowe, Przy 

zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 1,09 mg/m³ < 0,08 

PROC8b ECETOC TRA Na zewnątrz, W 

pomieszczeniu bez 
miejscowej wentylacji 

Skórnie 6,86 mg/kg wagi 

ciała/dzień 

0,101 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją 

Skórnie 0,69 mg/kg wagi 
ciała/dzień 

0,01 

 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne, 

Przy zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

Wdychanie < 4,59 mg/m³ < 0,10 

http://www.borealisgroup.com/


KARTA CHARAKTERYSTYKI 
zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 

 

Roztwór amoniaku < 25% 

Wersja 9.0 Aktualizacja 10.03.2015 Wydrukowano dnia 26.03.2015  

 

 

 

 

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  

Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  
FN 269858a | CCC Commercial Court of  Vienna | Website www.borealisgroup.com 

 
 

 Strona 43 z 65   

         
 

dróg oddechowych (95% 
wydajności) 

  Na zewnątrz, Ostry - 

skutki miejscowe, Przy 
zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 
wydajności) 

Wdychanie < 4,59 mg/m³ < 0,13 

  Na zewnątrz, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe, Przy 
zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 
wydajności) 

Wdychanie < 4,59 mg/m³ < 0,33 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Wdychanie < 3,94 mg/m³ < 0,08 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ostry - skutki miejscowe 

Wdychanie < 3,94 mg/m³ < 0,11 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe 

Wdychanie < 3,94 mg/m³ < 0,28 

PROC9 ECETOC TRA Na zewnątrz, W 

pomieszczeniu bez 
miejscowej wentylacji 

Skórnie 6,86 mg/kg wagi 

ciała/dzień 

0,101 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją 

Skórnie 0,69 mg/kg wagi 
ciała/dzień 

0,01 

 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne, 

Przy zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 6,13 mg/m³ < 0,13 

  Na zewnątrz, Ostry - 
skutki miejscowe, Przy 

zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 6,13 mg/m³ < 0,17 

  Na zewnątrz, 

Chronicznie - skutki 
miejscowe, Przy 

zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 6,13 mg/m³ < 0,44 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ogólne 

Wdychanie < 17,50 mg/m³ < 0,37 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ostry - skutki miejscowe 

Wdychanie < 17,50 mg/m³ < 0,49 

  W pomieszczeniu z Wdychanie < 0,88 mg/m³ < 0,06 

http://www.borealisgroup.com/


KARTA CHARAKTERYSTYKI 
zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 

 

Roztwór amoniaku < 25% 

Wersja 9.0 Aktualizacja 10.03.2015 Wydrukowano dnia 26.03.2015  

 

 

 

 

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  

Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  
FN 269858a | CCC Commercial Court of  Vienna | Website www.borealisgroup.com 

 
 

 Strona 44 z 65   

         
 

miejscową wentylacją, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe, Przy 
zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 
wydajności) 

PROC10 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne Skórnie 27,43 mg/kg 
bw/d 

0,403 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją 

Skórnie 1,37 mg/kg bw/d 0,02 

 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne, 
Przy zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 
wydajności) 

Wdychanie 7,66 mg/m³ 0,16 

  Na zewnątrz, Ostry - 
skutki miejscowe, Przy 

zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie 7,66 mg/m³ 0,21 

  Na zewnątrz, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe, Przy 

zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie 7,66 mg/m³ 0,55 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Wdychanie 21,88 mg/m³ 0,46 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ostry - skutki miejscowe 

Wdychanie 21,88 mg/m³ 0,61 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Chronicznie - skutki 
miejscowe, Przy 

zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie 1,09 mg/m³ 0,08 

PROC13 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne Skórnie 13,71 mg/kg 

wagi ciała/dzień 

0,202 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Skórnie 0,69 mg/kg wagi 
ciała/dzień 

0,01 

 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne, 

Przy zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 7,66 mg/m³ < 0,16 

  Na zewnątrz, Ostry - 
skutki miejscowe, Przy 

Wdychanie < 7,66 mg/m³ < 0,21 
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zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 
wydajności) 

  Na zewnątrz, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe, Przy 
zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 
wydajności) 

Wdychanie < 7,66 mg/m³ < 0,55 

 ECETOC TRA W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Wdychanie < 21,88 mg/m³ < 0,46 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ostry - skutki miejscowe 

Wdychanie < 21,88 mg/m³ < 0,61 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe, Przy 

zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 1,09 mg/m³ < 0,08 

PROC19 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne, W 
rękawiczkach (90% 

ochrony) 

Skórnie 14,14 mg/kg 
wagi ciała/dzień 

0,208 

 ECETOC TRA W pomieszczeniu bez 

miejscowej wentylacji, 
Ogólne, Przy 
zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 10,94 mg/m³ < 0,23 

  W pomieszczeniu bez 

miejscowej wentylacji, 
Ostry - skutki miejscowe, 

Przy zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 10,94 mg/m³ < 0,30 

  W pomieszczeniu bez 

miejscowej wentylacji, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe, Przy 

zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 10,94 mg/m³ < 0,78 

 
 

LEV = Local Exhaust Ventilation. RPE = Respiratory Protective Equipment.                                                                          
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4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się 
w granicach ustalonych w scenariuszu narażenia 

 
Podręczny arkusz danych bezpieczeństwa dostarcza użytkownikowi wiadomości na temat zagrożenia 
oraz odpowiednich warunków użytkowania, co pozwala mu pracować z substancją/mieszaniną w 

bezpieczny sposób. Jeżeli należy przyjąć inne środki ochrony przed ryzykiem / warunki pracy, 
użytkownik zobowiązany jest wziąć je pod uwagę, co najmniej na równoważnym poziomie. 
 

http://www.borealisgroup.com/


KARTA CHARAKTERYSTYKI 
zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 

 

Roztwór amoniaku < 25% 

Wersja 9.0 Aktualizacja 10.03.2015 Wydrukowano dnia 26.03.2015  

 

 

 

 

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  

Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  
FN 269858a | CCC Commercial Court of  Vienna | Website www.borealisgroup.com 

 
 

 Strona 47 z 65   

         
 

 
 

1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Zastosowanie zawodowe, Szerokie 
zastosowanie 

 

Główne grupy użytkowników : SU 22: Zastosowania profesjonalne: domena publiczna 
(administracja, szkolnictwo, rozrywka, us ługi, rzemiosło) 

Kategorie procesu : PROC2: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych 

ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem 
PROC3: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych 
(synteza lub formulacja) 

PROC4: Zastosowanie w procesach wsadowych i innych 
procesach (syntezie), w której powstaje możliwość narażenia 
PROC5: Mieszanie we wsadowych procesach formulacji 

preparatów lub wyrobów przemysłowych (wieloetapowych i/ 
lub o znacznym kontakcie z substancją) 
PROC8a: Przenoszenie substancji lub preparatów 

(załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych pojemników w 
pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu 
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów 

(załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych pojemników w 
pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu 
PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatów do małych 

pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania 
wraz z ważeniem) 
PROC10: Nakładanie pędzlem lub wałkiem 

PROC11: Napylanie nieprzemysłowe 
PROC13: Traktowanie wyrobów przemysłowychpoprzez 
zamaczanie lub zalewanie 

PROC15: Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych 
PROC19: Ręczne mieszanie z bliskim kontaktem z substancją 
i dostępnością jedynie środków ochrony osobistej 

PROC20: Płyny termoprzewodzące i hydrauliczne w 
profesjonalnych zastosowaniach rozproszonych w systemach 
zamkniętych 

 
Kategorie uwalniania do 
środowiska 

: ERC8b, ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b: Zastosowanie 
szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji 

reagujących w systemach otwartych, Zastosowanie szeroko 
rozproszone, poza pomieszczeniami, substancji reagujących 
w systemach otwartych, Zastosowanie szeroko rozproszone, 

w pomieszczeniach, następstwem którego jest włączenie do 
matrycy lub na nią, Zastosowanie szeroko rozproszone, w 
pomieszczeniach, substancji w systemach zamkniętych, 

Zastosowanie szeroko rozproszone, poza pomieszczeniami, 
substancji w systemach zamkniętych 

 

 

2.1 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia środowiska na: ERC8b, 
ERC8e, ERC8f, ERC9a, ERC9b: Zastosowanie szeroko rozproszone, w 
pomieszczeniach, substancji reagujących w systemach otwartych, Zastosowanie 
szeroko rozproszone, poza pomieszczeniami, substancji reagujących w systemach 
otwartych, Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, następstwem 
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którego jest włączenie do matrycy lub na nią, Zastosowanie szeroko rozproszone, w 
pomieszczeniach, substancji w systemach zamkniętych, Zastosowanie szeroko 
rozproszone, poza pomieszczeniami, substancji w systemach zamkniętych 

 

 
 
 

 
 

Warunki i środki techniczne/ Środki organizacyjne 

Uwagi : Jest mało prawdopodobne, że pracownicy, inne osoby lub 
środowisko będą narażone na tę substancję w normalnych lub 
łatwo przewidywalnych warunkach użytkowania. Pracownicy 

powinni być odpowiednio poinformowani w celu uniknięcia 
przypadkowego uwolnienia. 

 

Warunki i środki związane z komunalną instalacją oczyszczania ścieków 

Uwagi : Miejscowo może wystąpić uwalninanie niewielkich ilości w 
oczyszczalni ścieków. Jednakże powinno nastąpić wydajne 

usunięcie ze względu na łatwąbiodegradowalność roztworów 
amoniaku o niskim stężeniu. Roztwory o wysokim pH muszą 
być neutralizowanie przed zrzutem. 

 
 

2.2 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: Ogólne środki 
zaradcze 
PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, 
PROC13, PROC15, PROC19, PROC20: Zastosowanie w zamkniętych procesach 
wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narażeniem, Zastosowanie w 
zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja), Zastosowanie w 
procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której powstaje możliwość 
narażenia, Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów 
przemysłowych (wieloetapowych i/ lub o znacznym kontakcie z substancją), 
Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, Przenoszenie 
substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych pojemników 
w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, Przenoszenie substancji lub 
preparatów do małych pojemników (przeznaczona do tego celu linia napełniania wraz 
z ważeniem), Nakładanie pędzlem lub wałkiem, Napylanie nieprzemysłowe, 
Traktowanie wyrobów przemysłowychpoprzez zamaczanie lub zalewanie, Stosowanie 
jako odczynników laboratoryjnych, Ręczne mieszanie z bliskim kontaktem z 
substancją i dostępnością jedynie środków ochrony osobistej, Płyny 
termoprzewodzące i hydrauliczne w profesjonalnych zastosowaniach rozproszonych 
w systemach zamkniętych  

 
Charakterystyki produktu 

Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje zawartość procentową substancji w produkcie do 
25%. (NH3) 

Postać fizyczna (w czasie użycia) : Roztwór wodny 
 

Częstotliwość i okres używania 

Częstotliwość stosowania : 220 dni/rok 
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Uwagi : Obejmuje narażenie dzienne do 8 godzin (chyba że 
stwierdzono inaczej). 

 
Czynniki ludzkie nie ulegające wpływowi zarządzania ryzykiem 

Narażenie drogą skórną : Dłonie obu rąk (480 cm2) 

Pojemność oddechowa : 20 m3/dzień 
 
 

Warunki i środki techniczne 
Zapewnić dobry standard wentylacji ogólnej. Wentylacja naturalna pochodzi z oken, drwi itp. 
Wentylacja mechaniczna oznacza, że powietrze jest dostarczane lub wyprowadzane przy użyciu 

napędzanego wentylatora. Pos ługiwać się substancją wewnątrz systemu zamkniętego. 
Przechowywać substancję w systemie zamkniętym. Przemieszczać przy użyciu zamkniętych linii. 
Zautomatyzować czynności gdzie to możliwe. 

 
Środki organizacyjne w celu zapobiegania/ograniczania uwolnień, dyspersji i narażenia 

Zapewnić odpowiednie szkolenie dla operatorów, aby zminimalizować wystawienie ich na działanie 

substancji. Należy regularnie, sprawdzać, testować oraz konserwować wszystkie elementy 
kontrolne. 
 

Warunki i środki związane z ochroną osobistą, higieną i oceną zdrowia 
Jeżeli występuje ryzyko wystawienia się na działanie: Stosować środki ochrony osobistej. 
 

 

2.3 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC1: 
Zastosowanie w procesie zamkniętym, brak prawdopodobieństwa narażenia  

 
Uwagi : Patrz w 2.2 "Scenariusz mający znaczenie dla kontroli 

narażenia pracownika na: Ogólne środki zaradcze" 
 
 

 

2.4 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC2: 
Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym, 
kontrolowanym narażeniem  

 
 
 

Warunki i środki techniczne 

Próbka poprzez pętle zamkniętą lub inny system tak, aby uniknąć wystawiania się na działanie. 
Sapewnić pobór próbek pod zamknieciem lub z wentylacją wywiewną. Odseparować czynność od 
innych operacji. 

 
 

2.5 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC3, 
PROC4: Zastosowanie w zamkniętych procesach wsadowych (synteza lub formulacja), 
Zastosowanie w procesach wsadowych i innych procesach (syntezie), w której 
powstaje możliwość narażenia  

 
Uwagi : Patrz w 2.2 "Scenariusz mający znaczenie dla kontroli 

narażenia pracownika na: Ogólne środki zaradcze" 
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2.6 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC5: 
Mieszanie we wsadowych procesach formulacji preparatów lub wyrobów 
przemysłowych (wieloetapowych i/ lub o znacznym kontakcie z substancją)  

 
Uwagi : Patrz w 2.2 "Scenariusz mający znaczenie dla kontroli 

narażenia pracownika na: Ogólne środki zaradcze" 
 

 
 

2.7 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC8a, 
PROC8b: Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z 
naczyń/ dużych pojemników w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, 
Przenoszenie substancji lub preparatów (załadunek/ rozładunek) do/ z naczyń/ dużych 
pojemników w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu  

 
 
 

Warunki i środki techniczne 

Zapewnić, że przemieszczanie materiału odbuwa się w sposób zamknięty lub pod wentylacją 
wywiewną. 
 

 

2.8 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC9: 
Przenoszenie substancji lub preparatów do małych pojemników (przeznaczona do 
tego celu linia napełniania wraz z ważeniem)  

 
 

 
Warunki i środki techniczne 

Zapewnić, że przemieszczanie materiału odbuwa się w sposób zamknięty lub pod wentylacją 

wywiewną. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. 
 

 

2.9 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC10: 
Nakładanie pędzlem lub wałkiem  

 
 

 
Warunki i środki techniczne 

Stosować wyłącznie w pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją wywiewną. Stosować 

przeznaczone do tego celu urządzenia. 
 

 

2.10 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC11: 
Napylanie nieprzemysłowe  

 
 

 
Warunki i środki techniczne 

Stosować wyłącznie w pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją wywiewną. Stosować 

przeznaczone do tego celu urządzenia. Stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. 
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Odseparować czynność od innych operacji. 
 

 

2.11 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC13: 
Traktowanie wyrobów przemysłowychpoprzez zamaczanie lub zalewanie  

 
Uwagi : Patrz w 2.2 "Scenariusz mający znaczenie dla kontroli 

narażenia pracownika na: Ogólne środki zaradcze" 
 
 

 

2.12 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC15: 
Stosowanie jako odczynników laboratoryjnych  

 
Uwagi : Patrz w 2.2 "Scenariusz mający znaczenie dla kontroli 

narażenia pracownika na: Ogólne środki zaradcze" 
 

Inne warunki procesowe wpływające na narażenie pracowników 

Na zewnątrz / W pomieszczeniu : W pomieszczeniu 
 

 

2.13 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC19: 
Ręczne mieszanie z bliskim kontaktem z substancją i dostępnością jedynie środków 
ochrony osobistej  

 
 

Inne warunki procesowe wpływające na narażenie pracowników 

Na zewnątrz / W pomieszczeniu : W pomieszczeniu 

 
Warunki i środki techniczne 

Stosować przeznaczone do tego celu urządzenia. Unikać rozchlapywania. Zapewnić dobry standard 

wentylacji ogólnej. Wentylacja naturalna pochodzi z oken, drwi itp. Wentylacja mechaniczna 
oznacza, że powietrze jest dostarczane lub wyprowadzane przy użyciu napędzanego wentylatora. 
 

 

2.14 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia pracownika na: PROC20: 
Płyny termoprzewodzące i hydrauliczne w profesjonalnych zastosowaniach 
rozproszonych w systemach zamkniętych  

 
Uwagi : Patrz w 2.2 "Scenariusz mający znaczenie dla kontroli 

narażenia pracownika na: Ogólne środki zaradcze" 
 
 

 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 

 
 

Pracownicy 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki specyficzne Wartość Poziom 
narażenia 

RCR 

PROC2 ECETOC TRA Na zewnątrz, W Skórnie 1,37 mg/kg bw/d 0,20 

http://www.borealisgroup.com/


KARTA CHARAKTERYSTYKI 
zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 

 

Roztwór amoniaku < 25% 

Wersja 9.0 Aktualizacja 10.03.2015 Wydrukowano dnia 26.03.2015  

 

 

 

 

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  

Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  
FN 269858a | CCC Commercial Court of  Vienna | Website www.borealisgroup.com 

 
 

 Strona 52 z 65   

         
 

pomieszczeniu bez 
miejscowej wentylacji, 

Ogólne 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Skórnie 0,14 mg/kg bw/d 0,02 

PROC3, 

PROC15 

ECETOC TRA Na zewnątrz, W 

pomieszczeniu bez 
miejscowej wentylacji, 

Ogólne 

Skórnie 0,03 mg/kg bw/d 0,01 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ogólne 

Skórnie < 1,24 mg/kg 

bw/d 

< 0,09 

PROC4, 
PROC8b, 

PROC9 

ECETOC TRA Na zewnątrz, W 
pomieszczeniu bez 

miejscowej wentylacji, 
Ogólne, W rękawiczkach 

(90% ochrony) 

Skórnie 0,69 mg/kg bw/d 0,10 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ogólne 

Skórnie 0,69 mg/kg bw/d 0,10 

PROC5 ECETOC TRA Na zewnątrz, W 
pomieszczeniu bez 

miejscowej wentylacji, 
Ogólne, W rękawiczkach 

(90% ochrony) 

Skórnie 1,37 mg/kg bw/d 0,20 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ogólne 

Skórnie 0,07 mg/kg bw/d 0,01 

PROC8a ECETOC TRA Na zewnątrz, W 
pomieszczeniu bez 

miejscowej wentylacji, 
Ogólne, W rękawiczkach 

(90% ochrony) 

Skórnie 1,37 mg/kg bw/d 0,20 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ogólne 

Skórnie 0,14 mg/kg bw/d 0,02 

PROC10 ECETOC TRA Na zewnątrz, W 
pomieszczeniu bez 

miejscowej wentylacji, 
Ogólne, W rękawiczkach 

(90% ochrony) 

Skórnie 2,74 mg/kg bw/d 0,40 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ogólne 

Skórnie 1,37 mg/kg bw/d 0,20 

PROC11 ECETOC TRA Na zewnątrz, W 
pomieszczeniu bez 

miejscowej wentylacji, 
Ogólne, W rękawiczkach 

(90% ochrony) 

Skórnie 10,71 mg/kg 
bw/d 

1,58 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ogólne 

Skórnie 2,14 mg/kg bw/d 0,32 

PROC13 ECETOC TRA Na zewnątrz, W Skórnie 1,37 mg/kg bw/d 0,20 
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pomieszczeniu bez 
miejscowej wentylacji, 

Ogólne, W rękawiczkach 
(90% ochrony) 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Skórnie 0,69 mg/kg bw/d 0,10 

PROC19 ECETOC TRA W pomieszczeniu bez 
miejscowej wentylacji, 

Ogólne 

Skórnie 14,14 mg/kg 
bw/d 

2,08 

PROC20 ECETOC TRA Na zewnątrz, W 

pomieszczeniu bez 
miejscowej wentylacji, 

Ogólne 

Skórnie 1,71 mg/kg bw/d 0,25 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ogólne 

Skórnie 0,14 mg/kg bw/d 0,02 

PROC1 ECETOC TRA Na zewnątrz, W 
pomieszczeniu bez 

miejscowej wentylacji 

Skórnie 0,34 mg/kg wagi 
ciała/dzień 

0,005 

PROC1 ECETOC TRA Na zewnątrz, W 
pomieszczeniu bez 

miejscowej wentylacji, 

Ogólne, Ostry - skutki 
miejscowe, Chronicznie - 

skutki miejscowe 

Wdychanie < 0,01 mg/m³ < 0,01 

PROC2 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne Skórnie 1,37 mg/kg wagi 

ciała/dzień 

0,02 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Skórnie 0,14 mg/kg wagi 
ciała/dzień 

0,002 

PROC2 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne Wdychanie < 30,63 mg/m³ < 0,64 

  Na zewnątrz, Ostry - 

skutki miejscowe 

Wdychanie < 30,63 mg/m³ < 0,85 

  Na zewnątrz, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe, Przy 

zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 1,53 mg/m³ < 0,11 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Wdychanie < 4,38 mg/m³ < 0,09 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ostry - skutki miejscowe 

Wdychanie < 4,38 mg/m³ < 0,12 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Chronicznie - skutki 
miejscowe 

Wdychanie < 4,38 mg/m³ < 0,31 

PROC3 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne Skórnie 0,34 mg/kg wagi 
ciała/dzień 

0,005 

  W pomieszczeniu z Skórnie 0,03 mg/kg wagi 0,001 
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miejscową wentylacją, 
Ogólne 

ciała/dzień 

PROC4 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne Skórnie 6,86 mg/kg wagi 

ciała/dzień 

0,101 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Skórnie 0,69 mg/kg wagi 
ciała/dzień 

0,01 

PROC3, 

PROC4 

ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne, 

Przy zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 3,06 mg/m³ < 0,06 

  Na zewnątrz, Ostry - 
skutki miejscowe, Przy 

zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 3,06 mg/m³ < 0,09 

  Na zewnątrz, 

Chronicznie - skutki 
miejscowe, Przy 

zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 3,06 mg/m³ < 0,22 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ogólne 

Wdychanie < 8,75 mg/m³ < 0,18 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ostry - skutki miejscowe 

Wdychanie < 8,75 mg/m³ < 0,24 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe 

Wdychanie < 8,75 mg/m³ < 0,63 

PROC5 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne Skórnie 13,71 mg/kg 
wagi ciała/dzień 

0,202 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Skórnie 0,07 mg/kg wagi 
ciała/dzień 

0,001 

PROC5 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne, 
Przy zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 
wydajności) 

Wdychanie < 7,66 mg/m³ < 0,16 

  Na zewnątrz, Ostry - 
skutki miejscowe, Przy 

zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 7,66 mg/m³ < 0,21 

  Na zewnątrz, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe, Przy 

zastosowaniu 

Wdychanie < 7,66 mg/m³ < 0,55 
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wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Wdychanie < 21,88 mg/m³ < 0,46 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ostry - skutki miejscowe 

Wdychanie < 21,88 mg/m³ < 0,61 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Chronicznie - skutki 
miejscowe, Przy 

zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 1,09 mg/m³ < 0,08 

PROC8a ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne Skórnie 13,71 mg/kg 

wagi ciała/dzień 

0,202 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Skórnie 0,14 mg/kg wagi 
ciała/dzień 

0,002 

PROC8b ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne Skórnie 6,86 mg/kg wagi 

ciała/dzień 

0,101 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Skórnie 0,69 mg/kg wagi 
ciała/dzień 

0,01 

PROC8b ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne, 

Przy zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 4,59 mg/m³ < 0,10 

  Na zewnątrz, Ostry - 
skutki miejscowe, Przy 

zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 4,59 mg/m³ < 0,13 

  Na zewnątrz, 

Chronicznie - skutki 
miejscowe, Przy 

zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 4,59 mg/m³ < 0,33 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ogólne 

Wdychanie < 3,94 mg/m³ < 0,08 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ostry - skutki miejscowe 

Wdychanie < 3,94 mg/m³ < 0,11 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe 

Wdychanie < 3,94 mg/m³ < 0,28 
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PROC8a ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne, 
Przy zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 7,66 mg/m³ < 0,16 

  Na zewnątrz, Ostry - 

skutki miejscowe, Przy 
zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 
wydajności) 

Wdychanie < 7,66 mg/m³ < 0,21 

  Na zewnątrz, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe, Przy 
zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 
wydajności) 

Wdychanie < 7,66 mg/m³ < 0,55 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Wdychanie < 21,88 mg/m³ < 0,46 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ostry - skutki miejscowe 

Wdychanie < 21,88 mg/m³ < 0,61 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe, Przy 

zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 1,09 mg/m³ < 0,08 

PROC9 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne Skórnie 6,86 mg/kg wagi 
ciała/dzień 

0,101 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Skórnie 0,69 mg/kg wagi 
ciała/dzień 

0,01 

PROC9 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne, 
Przy zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 
wydajności) 

Wdychanie < 6,13 mg/m³ < 0,13 

  Na zewnątrz, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe, Przy 
zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 
wydajności) 

Wdychanie < 6,13 mg/m³ < 0,17 

  Na zewnątrz, Ostry - 
skutki miejscowe, Przy 

zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 6,13 mg/m³ < 0,44 
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  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Wdychanie < 17,50 mg/m³ < 0,37 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ostry - skutki miejscowe 

Wdychanie < 17,50 mg/m³ < 0,49 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe, Przy 

zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 0,88 mg/m³ < 0,06 

PROC10 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne Skórnie 27,43 mg/kg 
wagi ciała/dzień 

0,403 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

 1,37 mg/kg wagi 
ciała/dzień 

0,02 

PROC10 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne, 
Przy zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 
wydajności) 

Wdychanie < 7,66 mg/m³ < 0,16 

  Na zewnątrz, Ostry - 
skutki miejscowe, Przy 

zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 7,66 mg/m³ < 0,21 

  Na zewnątrz, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe, Przy 

zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 7,66 mg/m³ < 0,55 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Wdychanie < 21,88 mg/m³ < 0,46 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ostry - skutki miejscowe 

Wdychanie < 21,88 mg/m³ < 0,61 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Chronicznie - skutki 
miejscowe, Przy 

zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 1,09 mg/m³ < 0,08 

PROC11 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne, W 

rękawiczkach (90% 
ochrony) 

Skórnie 10,71 mg/kg 

wagi ciała/dzień 

0,158 

  W pomieszczeniu z Skórnie 2,14 mg/kg wagi 0,032 
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miejscową wentylacją, 
Ogólne 

ciała/dzień 

PROC11 ECETOC TRA W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ogólne, Przy 
zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 8,76 mg/m³ < 0,18 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ostry - skutki miejscowe, 

Przy zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 8,76 mg/m³ < 0,24 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe, Przy 

zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 8,76 mg/m³ < 0,63 

  1-4 h:, Na zewnątrz, 
Ogólne, Przy 
zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 18,40 mg/m³ < 0,39 

  1-4 h:, Na zewnątrz, 

Ostry - skutki miejscowe, 
Przy zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 
wydajności) 

Wdychanie < 18,40 mg/m³ < 0,51 

PROC13 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne Skórnie 13,71 mg/kg 
wagi ciała/dzień 

0,202 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ogólne 

Skórnie 0,69 mg/kg wagi 

ciała/dzień 

0,01 

PROC13 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne, 
Przy zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 7,66 mg/m³ < 0,16 

  Na zewnątrz, Ostry - 

skutki miejscowe, Przy 
zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 
wydajności) 

Wdychanie < 7,66 mg/m³ < 0,21 

  Na zewnątrz, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe, Przy 

Wdychanie < 7,66 mg/m³ < 0,55 
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zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 
wydajności) 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Wdychanie < 21,88 mg/m³ < 0,46 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ostry - skutki miejscowe 

Wdychanie < 21,88 mg/m³ < 0,61 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe, Przy 

zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 1,09 mg/m³ < 0,08 

PROC15 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne Skórnie 0,34 mg/kg wagi 
ciała/dzień 

0,005 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Skórnie 0,03 mg/kg wagi 
ciała/dzień 

0,001 

PROC15 ECETOC TRA W pomieszczeniu bez 
miejscowej wentylacji, 

Ogólne 

Wdychanie < 43,75 mg/m³ < 0,92 

  W pomieszczeniu bez 

miejscowej wentylacji, 
Ostry - skutki miejscowe, 

Przy zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 2,19 mg/m³ < 0,06 

  W pomieszczeniu bez 

miejscowej wentylacji, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe, Przy 

zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 2,19 mg/m³ < 0,16 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ogólne 

Wdychanie < 4,38 mg/m³ < 0,09 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ostry - skutki miejscowe 

Wdychanie < 4,38 mg/m³ < 0,12 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Chronicznie - skutki 
miejscowe 

Wdychanie < 4,38 mg/m³ < 0,31 

PROC19 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne, W 
rękawiczkach (90% 

ochrony) 

Skórnie < 14,14 mg/kg 
wagi ciała/dzień 

< 0,208 

PROC19 ECETOC TRA W pomieszczeniu bez Wdychanie < 10,94 mg/m³ < 0,23 
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miejscowej wentylacji, 
Ogólne, Przy 

zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

  W pomieszczeniu bez 
miejscowej wentylacji, 

Ostry - skutki miejscowe, 

Przy zastosowaniu 
wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 10,94 mg/m³ < 0,30 

  W pomieszczeniu bez 
miejscowej wentylacji, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe, Przy 
zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 

dróg oddechowych (95% 
wydajności) 

Wdychanie < 10,94 mg/m³ < 0,78 

PROC20 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne Skórnie 1,71 mg/kg wagi 
ciała/dzień 

0,025 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ogólne 

Skórnie 0,14 mg/kg wagi 

ciała/dzień 

0,002 

PROC20 ECETOC TRA Na zewnątrz, Ogólne Wdychanie < 30,63 mg/m³ < 0,64 

  Na zewnątrz, Ostry - 
skutki miejscowe 

Wdychanie < 30,63 mg/m³ < 0,85 

  Na zewnątrz, 

Chronicznie - skutki 
miejscowe, Przy 

zastosowaniu 

wyposażenia ochrony 
dróg oddechowych (95% 

wydajności) 

Wdychanie < 1,53 mg/m³ < 0,11 

  W pomieszczeniu z 

miejscową wentylacją, 
Ogólne 

Wdychanie < 8,75 mg/m³ < 0,18 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 

Ostry - skutki miejscowe 

Wdychanie < 8,75 mg/m³ < 0,24 

  W pomieszczeniu z 
miejscową wentylacją, 
Chronicznie - skutki 

miejscowe 

Wdychanie < 8,75 mg/m³ < 0,63 

 
 

LEV = Local Exhaust Ventilation. RPE = Respiratory Protective Equipment.                                                                                                                    

 

4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się 
w granicach ustalonych w scenariuszu narażenia 
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Podręczny arkusz danych bezpieczeństwa dostarcza użytkownikowi wiadomości na temat zagrożenia 
oraz odpowiednich warunków użytkowania, co pozwala mu pracować z substancją/mieszaniną w 

bezpieczny sposób. Jeżeli należy przyjąć inne środki ochrony przed ryzykiem / warunki pracy, 
użytkownik zobowiązany jest wziąć je pod uwagę, co najmniej na równoważnym poziomie. 
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1. Zwięzły tytuł scenariusza narażenia: Stosowanie przez konsumentów, Szerokie 
zastosowanie 

 

Główne grupy użytkowników : SU 21: Zastosowania konsumenckie: gospodarstwa domowe 
(= ogół społeczeństwa = konsumenci) 

Kategoria chemiczna produktu : PC9a: Powłoki i farby, rozcieńczalniki, zmywacze do farb 

PC16: Płyny termoprzewodzące 
PC31: Środki polerujące i mieszanki woskowe 
PC35: Środki myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na 

rozpuszczalnikach) 
PC39: Kosmetyki, środki higieny osobistej 
 

Kategorie uwalniania do 
środowiska 

: ERC8b, ERC8e, ERC9a, ERC9b: Zastosowanie szeroko 
rozproszone, w pomieszczeniach, substancji reagujących w 
systemach otwartych, Zastosowanie szeroko rozproszone, 

poza pomieszczeniami, substancji reagujących w systemach 
otwartych, Zastosowanie szeroko rozproszone, w 
pomieszczeniach, substancji w systemach zamkniętych, 

Zastosowanie szeroko rozproszone, poza pomieszczeniami, 
substancji w systemach zamkniętych 

 

 

2.1 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia środowiska na: ERC8b, 
ERC8e, ERC9a, ERC9b: Zastosowanie szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, 
substancji reagujących w systemach otwartych, Zastosowanie szeroko rozproszone, 
poza pomieszczeniami, substancji reagujących w systemach otwartych, Zastosowanie 
szeroko rozproszone, w pomieszczeniach, substancji w systemach zamkniętych, 
Zastosowanie szeroko rozproszone, poza pomieszczeniami, substancji w systemach 
zamkniętych 

 
Uwagi : Nie dotyczy 

 
 
 

 
 

 

 

2.2 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia konsumenta na: PC9a: 
Powłoki i farby, rozcieńczalniki, zmywacze do farb  

 
Charakterystyki produktu 

Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje koncentrację do 0,05%. (NH3) 

 
 

Częstotliwość i okres używania 

Częstotliwość stosowania : 1 czas / miesiąc 
 
 

 

http://www.borealisgroup.com/


KARTA CHARAKTERYSTYKI 
zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 

 

Roztwór amoniaku < 25% 

Wersja 9.0 Aktualizacja 10.03.2015 Wydrukowano dnia 26.03.2015  

 

 

 

 

Borealis AG | Wagramer Strasse 17-19 | 1220 Vienna | Austria  

Telephone +43 1 224 00 0 | Fax +43 1 22 400 333  
FN 269858a | CCC Commercial Court of  Vienna | Website www.borealisgroup.com 

 
 

 Strona 63 z 65   

         
 

 
 

 

2.3 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia konsumenta na: PC31: Środki 
polerujące i mieszanki woskowe  

 
Charakterystyki produktu 

Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje koncentrację do 0,05%. (NH3) 

 

 
Częstotliwość i okres używania 

Częstotliwość stosowania : < 1 razy / tydzień 

 
 
 

 
 
 

2.4 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia konsumenta na: PC35: Środki 
myjące i czyszczące (w tym produkty oparte na rozpuszczalnikach)  

 
Charakterystyki produktu 

Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje koncentrację do 0,125%. (NH3) 

 

 
Częstotliwość i okres używania 

Częstotliwość stosowania : 104 czas / rok 

 
 
 

 
 
 

2.5 Scenariusz mający znaczenie dla kontroli narażenia konsumenta na: PC39: 
Kosmetyki, środki higieny osobistej  

 
Charakterystyki produktu 

Stężenie substancji w 
mieszaninie/artykule 

: Obejmuje koncentrację do 4%. (NH3) 

 

 
Częstotliwość i okres używania 

Częstotliwość stosowania : 1 czas / miesiąc 

 
 
 

 
 

 

3. Ocena narażenia i odniesienie do jego źródła 
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Konsumenci 

Znaczący 
scenariusz  

Metoda oceny 
narażenia 

Warunki specyficzne Wartość Poziom 
narażenia 

RCR 

PC9a ECETOC TRA Stosowane w farbach 
nakładanych pędzlem lub 

wałkiem 

    

  Działanie ostre, Ogólne Skórnie 0,03 mg/kg bw/d 0,00044 

  Ostry - skutki miejscowe Wdychanie 7 mg/m³ 0,97 

  Stosowane w farbach w 

aerozolu 

    

  Działanie ostre, Ogólne Skórnie 0,013 mg/kg 
bw/d 

0,00019 

  Ostry - skutki miejscowe Wdychanie 0,67 mg/m³ 0,09 

  Stosowane w powłokach 
ogólnych 

    

  Działanie ostre, Ogólne Skórnie 0,0021 mg/kg 

bw/d 

0,00031 

  Ostry - skutki miejscowe Wdychanie 6,7 mg/m³ 0,93 

  Stosowane w 
preparatach do usuwania 

farb 

    

  Działanie ostre, Ogólne Skórnie 0,0042 mg/kg 

bw/d 

0,00062 

  Ostry - skutki miejscowe Wdychanie 3,2 mg/m³ 0,44 

PC31 ECETOC TRA Środki polerujące, spraye 
(do mebli, butów) 

    

  Długotrwałe, Ogólne Skórnie 1,429 mg/kg 
bw/d 

0,021 

  Długotrwałe, Efekty 

miejscowe 

Wdychanie 1,231 mg/m³ 0,44 

  Długotrwałe, Ogólne Wdychanie 1,231 mg/m³ 0,052 

  Środki polerujące, 
woski/kremy (do podłóg, 

mebli, butów) 

    

  Długotrwałe, Ogólne Skórnie 1,429 mg/kg 

wagi ciała/dzień 

0,021 

  Długotrwałe, Efekty 
miejscowe 

Wdychanie 0,385 mg/m³ 0,137 

  Długotrwałe, Ogólne Wdychanie 0,385 mg/m³ 0,016 

PC35 ECETOC TRA Działanie ostre, Ogólne Skórnie 0,41 mg/kg bw/d 0,006 

  Długotrwałe, Ogólne Skórnie 0,12 mg/kg bw/d 0,002 

  Ostry - skutki miejscowe Wdychanie 3,3 mg/m³ 0,46 

  Ogólne Wdychanie 0,16 mg/m³ 0,0067 

  Chronicznie - skutki 
miejscowe 

Wdychanie 0,16 mg/m³ 0,06 

PC39 ECETOC TRA Stosowane w farbach do 

włosów 

    

  Działanie ostre, Ogólne Skórnie 67 mg/kg bw/d 0,99 

  Długotrwałe, Ogólne Skórnie 2,203 mg/kg 
bw/d 

0,0324 
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4. Wytyczne dla dalszych użytkowników dla oceny, czy warunki pracy znajdują się 
w granicach ustalonych w scenariuszu narażenia 

 

Podręczny arkusz danych bezpieczeństwa dostarcza użytkownikowi wiadomości na temat zagrożenia 
oraz odpowiednich warunków użytkowania, co pozwala mu pracować z substancją/mieszaniną w 
bezpieczny sposób. Jeżeli należy przyjąć inne środki ochrony przed ryzykiem / warunki pracy, 

użytkownik zobowiązany jest wziąć je pod uwagę, co najmniej na równoważnym poziomie. 
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