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1.1. Element de identificare al produsului 

Denumire comerciala a produsului: POLIMETILAMINA-M “PMTA-M’’ 

Tip produs: polimer 

Denumire chimica a componentului principal: 2-aminoethanol  

Număr EC component principal: 205-483-3 

Număr CAS component principal: 141-43-5 

Număr INDEX: 603-030-00-8 

Număr de înregistrare REACH Polimetilamina (PMTA): polimer exceptat de la înregistrare, 

conform Art. 6 (3) al Reg. REACH, cu condiția înregistrării monomerului – component principal  

Număr înregistrare REACH 2-aminoethanol, al importatorului: 01-2119486455-28-0048 

Număr UFI: A300-G06P-C00U-G27W 

 

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate 

Utilizările recomandate pentru acest produs sunt in conformitate cu cele descrise si evaluate în 

Raportul de Securitate Chimică (CSR),  in cadrul procedurii de înregistrare REACH. 

Utilizări industriale: Substanță tensioactivă ca atare (surfactant) sau ca materie primă în cadru 

industrial în fabricarea agenților de curatare, detergenți, solvenți. 

Utilizări profesionale: Agent de curățare (surfactant) pentru lichide pentru spălare, curățare, degivrare 

parbrize, agenți de curatare. 

 

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate. 

Numele companiei importatoare: ENKOMART INTERNATIONAL SRL. 

       Adresa: Str. Aleea Vasile Goldiș nr.2 A, Complex A39, Bl.1, sp 4, sector 3, București. 
       Romania. 

Email: enkomart@gmail.com  
Numele companiei producătoare/distribuitoare: CHEM FACTORY SRL. 

Adresa: str. Principala nr. 924A, Cărpiniș, loc. Tărlungeni, jud. Brașov  

Telefon: +40 234 220220; +40 757.743.790. 

Email: office@chemfactory.ro 

  

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență: 

Birou pentru Regulamentul International și Informare Toxicologică  

Telefon: +40 21 318 3606 (Luni – Vineri în intervalul orar 8.00 – 15.00). 

Adresa: str. Dr. Leonte Anastasevici, nr.1-3, sector 5, București, România.  

Telefon unic de urgenta: 112 

SECȚIUNEA 1. IDENTIFICAREA SUBSTANTEI AMESTECULUI SI A SOCIETATII 
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2.1 Clasificarea substanței sau al amestecului: 

Denumirea  produsului: POLIMETILAMINA-M “PMTA-M” 

 

Clasificarea conform Regulamentului European (EC) nr. 1272/2008, precum si in urma evaluării 

securității chimice: 

  Clase de pericol 
  Codul pentru clasa de      
  pericol si categoria de   
  pericol 

  Fraze de pericol 

 Lichid inflamabil   Flam. Liq 2 
 H 225 – Lichid si vapori foarte         

inflamabili. 

 

Efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane si asupra mediului 

Produsul prezintă pericol de inflamabilitate. Produsul nu este considerat ca având efecte nocive asupra 

lucrătorilor sau de ecotoxicitate asupra mediului înconjurător. Însă se recomanda respectarea tuturor 

masurilor de precauție aplicabile substanțelor chimice, când se lucrează cu acest produs. 

 

2.2 Elemente pentru etichetă  
 

Etichetare conform criteriilor Regulamentului European (EC) nr. 1272/2008, cu modificări si 

completări ulterioare: 

Denumirea etichetei: POLIMETILAMINA-M (PMTA-M) 

Cuvânt de avertizare: PERICOL 

Simbol de pericol: 

     

                                   
      GHS02 -   foarte inflamabil 

Frază de pericol  

H225: Lichid și vapori foarte inflamabili. 

 

SECȚIUNEA 2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR  
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Fraze de precauție: Prevenire  

P 210   A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse  

de aprindere. Fumatul interzis. 

P233   Păstraţi recipientul închis etanş. 

P240   Legătură la pământ și conexiune echipotenţială cu recipientul şi cu echipamentul de recepţie. 

P241   Utilizaţi echipamente electrice, de ventilație, de iluminat, antideflagrante. 

P242   Nu utilizaţi unelte care produc scântei. 

P243   Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice. 

P280   Purtaţi mănuşi de protective, îmbrăcăminte de protecție, echipament de protecţie a ochilor și   

echipament de protecţie a feţei. 

 

Fraze de precauţie: Intervenţie 

P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateţi imediat toată  

îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă. 

P370 + P378 În caz de incendiu: Utilizaţi spumă rezistentă la alcool pentru stingere. 

 

Fraze de precauţie:  Depozitare 

P403 + P235 A se depozita într-un spaţiu bine ventilat.  A se păstra la rece. 

Fraze de precauţie  Eliminare 

P501 Aruncaţi conţinutul sau recipientul la un punct de colectare a deșeurilor în conformitate cu  

 reglementările naționale.  

 

2.3 Alte pericole  

Acest produs nu îndeplinește criteriile de clasificare ca PBT–persistent, bioacumulabil si toxic sau 

vPvB–foarte persistent, foarte bioacumulabil. 

 

 
 

Produsul este considerat 

Denumire comerciala 

Denumire polimer 

Denumire component principal 

Polimer   

POLIMETILAMINA-M PMTA-M 

POLIMETILAMINA (PMTA) 

2-aminoethanol (monomer) 

 

3.1 Clasificare componenti: 

 

Denumire produs Polimetilamină (PMTA)  

Nr CAS nedisponibil 

Nr. EC nedisponibil 

Interval de concentrație (%)  99,5  

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții 
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Clasificare produs conform 

criteriilor Reg. CLP 

Flam. Liq 2, H225 

Denumire component principal 2-aminoethanol 

Nr. EC component principal 205-483-3 

Nr. CAS component principal 141-43-5 

Nr. REACH component principal 01-2119486455-28-0048 

 

 

 

 

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor  

 

Observaţii generale 

Scoateți îmbrăcămintea contaminată. 

În caz de inhalare  

Scoateți persoana la aer curat sau într-un loc bine aerisit.  

 

În caz de contact cu pielea  

Spălaţi cu multă apă și săpun. 

În caz de contact cu ochii  

Clătiţi cu atenţie cu apă, timp de mai multe minute. În caz de dubiu sau dacă simptomele persistă, 

consultați medicul. 

După ingerare 

Clătiţi gura. Sunați la un medic dacă nu vă simțiți bine. 

 

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate 

Până în prezent nu sunt cunoscute simptome și efecte. 

 

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare 

Nu există alte informații relevante.  

 

    5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 

                 

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor 

 

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor 
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Mijloace de stingere corespunzătoare: spumă rezistentă la alcool, pulbere chimică, CO2 sau apă 

pulverizată. Folosiţi pulverizări de apă pentru a răci containerele,vasele expuse radiaţiilor calorice.  

Mijloace de stingere necorespunzătoare:  a nu se utiliza  jet de  apă  direct. 

 

5.2  Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză 

În caz de incendiu poate produce vapori toxici de  monoxid de carbon și dioxid de carbon. 

5.3. Recomandări destinate pompierilor 

Stingeţi incendiul de la o distanţă rezonabilă, luând măsuri normale de precauţie. Purtați echipament de 

protecție special destinat pompierilor, precum cizmele, salopeta, mănușile, apărătoarele pentru ochi și față 

și aparatele de respirat autonom. 

 

Alte informații: Dacă containerele sunt expuse la foc, trebuie menținute reci prin pulverizare cu apă. Dacă 

este posibil folosiți apă pulverizată pentru a coborî la sol fumul rezultat din incendiu.  

 

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență 

    Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență; 

(a) Se va purta echipament de protectie adecvat (inclusiv a echipamentului de protecție personală  

menționat la secțiunea 8  a fișei cu date de securitate) pentru a preveni orice contaminare a pielii, 

ochilor și a hainelor personale . Evitați inhalarea.  

(b) Se vor îndepărta sursele de foc, se vor aplica tăbliţe cu “fumatul interzis”, se vor folosi unelte  

antiscânteie. Se va asigura un nivel suficient de ventilație. 

(c) A se evacua zona de pericol. 

     Pentru personalul care intervine în situații de urgență 

Sfaturi cu privire la materialul adecvat pentru îmbrăcămintea de protecție personală: a se vedea 8.2. 

Precauții după intervenție (pompieri): spălați costumul contaminat și aparatul de respirat cu apă 

inainte de a îndepărta masca de față și costumul. 

 

 

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător 

Nu se va elibera în mediul înconjurător. Cantităţile mici de produs scurs se izolează cu material 

absorbant neinflamabil şi se colectează în containere închise care apoi se distrug. 

 

6.3  Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie 

6.3.1 Recomandări privind modul de izolare a unei cantități vărsate : 

(a) indiguire (bunding) acoperirea canalelor de evacuare cu materiale absorbante; 

(b) proceduri de acoperire (capping procedures); 

(c) colectare în cuvele de retenție sau canalele colectoare din jurul spațiilor de depozitare. 

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 
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6.3.2 Recomandări privind modul de curățare a unei cantități vărsate : 

(a) tehnici de curățare: spălare cu jet apă, recuperare și transvanzare în ambalaje corespunzătoare sau 

rezervor intermediar, aspirare. 

(b) materiale absorbante: nisip, rumeguș. 

(c)  scurgerile de substanță se pot izola prin acoperire cu spumă rezistentă la alcool. 

(d) echipament necesar pentru izolare și curățare: aparat pentru aspirare, mături, lopeți. 

Utilizați pompe antiex. Dacă sunt electrice este necesară minim clasa T3. Asigurați împământarea 
adecvată a echipamentului de pompare. 

Apele uzate rezultate se direcționează spre o stație de epurare. Urmele de substanță rămase se pot 

curăța și cu materiale absorbante . 

6.4 Trimiteri către alte secțiuni 

Pentru protecția individuală a se vedea 8.2. 

A se vedea scenariile de expunere anexate, corespunzătoare fiecărei utilizări identificate. 

 

 

7.1. Precauții pentru manipularea în Condiții de securitate 

Se va evita deteriorarea fizică a ambalajului. Personalul ce manipulează produsul va purta echipament de 

protecţie adecvat (se evită încărcările electrostatice). În timpul manipulării se va evita contactul produsului 

cu substanţe incompatibile, cu surse de foc, nu se fumează, nu se utilizează unelte (scule) provocatoare de 

scântei, zona va fi bine ventilată. 

Sfaturi privind igiena generală la locul de muncă 

Înainte de pauze și la terminarea lucrului se vor spăla mâinile. Nu se mănâncă, bea sau fumează în zonele 

de lucru. A se îndepărta îmbrăcămintea contaminată și echipamentul de protecție înainte de a pătrunde în 

zonele în care se ia masa.  

 

7.2 Condiții de depozitare în Condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități 

Păstraţi ambalajul închis ermetic, într-un loc răcoros, bine ventilat și aerisit, lipsit de umiditate, ferit de 

surse de lumină. La expunere îndelungată la lumină se schimbă  culoarea (galbenă). 

Tipuri de ambalaje; cisterne CF, autocisterne, eco-bulk. 

 

Substanțele sau amestecurile incompatibile 

Respectați recomandările pentru depozitarea combinată. 

Luarea în considerare a altor sfaturi 

• Cerințe privind ventilația 

A se folosi ventilație locală și generală. 

• Proiectarea specială a spațiilor de depozitare sau a rezervoarelor 

Temperatura recomandată de depozitare: până în 45 °C.  

 

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea 
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7.3 Utilizare finală 

Denumirea scenariilor de expunere (ES) corespunzătoare utilizărilor identificate : 

ES 1: Utilizare ca agent de formulare pentru amestecuri (industrial) (ES 1) 

ES 2: Utilizare ca agent de formulare pentru amestecuri (profesional) (ES 2)  

ES 3: Utilizare ca intermediar (sinteza produse chimice – ex. solvenți) (ES 3)  

ES 4: Utilizare  in industria detergentilor si  ca agent de curățare (industrial) (ES 4) 

ES 5: Utilizare  in industria detergentilor si  ca agent de curățare (profesional) (ES 5) 

ES 6: Utilizare  in industria detergentilor si  ca agent de curățare (consumatori) (ES 6) 

 

 

 

 

8.1 Parametri de control 

Valorile limită naționale 

Valori limită de expunere profesională (Limite de expunere la locul de muncă) 

Legislatia nationala specifica din domeniul sanatatii si securitatii in munca respectiv HG 1218/2006, Anexa 

1 cu modificari si completari (care transpune prevederile Directivei Europene 98/24/CE privind stabilirea 

listei privind valorile limita pentru expunerea ocupationala) nu prevede valori limita de expunere 

ocupationala (VLE) si nici valori limita biologice tolerabile (LBT) pentru acest produs. 

8.2 Controale ale expunerii 

Măsuri de protecție individuală (echipamentul de protecție personală) 

          Protecția ochilor/feței 

 

 

 

Folosiți echipament de protecție a ochilor, pentru a vă proteja împotriva stropirilor cu lichid.  

Protecția pielii 

 

 

 

Protecția mâinilor 

A se purta mănuşi corespunzătoare. Mănușile de protecție chimică adecvate sunt testate conform EN 374. 

tipul de material NBR (Nitril cauciuc) 

grosimea materialului > 0,11 mm 

timpul de perforare a materialului din care sunt fabricate mănușile > 480 minute (permeație: nivel 6) 

alte măsuri de protecție 

Se recomandă protecția preventivă a pielii (creme protectoare/unguente). 

Protecția respirației 

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală 
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În mod normal nu e necesară protecție respiratorie personală. 

8.3 Controlul expunerii mediului 

Măsurile de gestionare a riscurilor : nu a fost necesară o estimare a expunerii, deoarece la evaluarea   

PBT/vPvB nu a fost identificat nici un risc. Prin urmare, toate utilizările identificate ale substanței sunt 

evaluate ca fiind inofensive pentru mediu. 

 

 

 

 

 

 

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază 

Aspect  Lichid 

Culoare  Incolor / omogen, transparent 

Miros Specific alcoolilor monoatomici 

Prag de acceptare a mirosului  Nu există date disponibile 

pH la 20°C 

Fractie masica a Polimetilaminei-M, min.  
11,00 ± 0,5      

99.5 

Temp. de inflamabilitate (recipient  închis) °C 

Punct de fierbere °C 

Punct de congelare °C, nu mai putin de:                                                  

11,0± 1.0 

63,0 ± 1.1 

-72.5 

Densitatea la 20°C , g/cm3 0,7950 ± 0,005    

Densitatea vaporilor  

Continut de apa, mg/kg 

Nu exista date disponibile 

947 ± 45 

Solubilitatea (în apă) Se amestecă complet în orice proporții 

Temperatura de descompunere °C  Nu există date disponibile 

Vâscozitate cinematica la 20ºC Mm2/s 

Vâscozitate dinamica la 20ºC MPa/s 

0,7777 ± 0,015   

0,6187 ± 0,015 

Proprietăți explozive  Nu există date disponibile 

Proprietăți oxidante  Nu există date disponibile 

*Continut de metanol   % < 0,25 

Masa moleculara (1 unitate polimer)                        958  g/mol 
 

 

SECȚIUNEA 9:  Proprietățile fizice și chimice 

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate 
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10.1. Reactivitate 

Nu exista riscuri speciale de reacție cu alte substanțe în condiții normale de utilizare.  

 

10.2. Stabilitate chimică  
Stabil în Condiții normale de temperatură şi presiune în care se anticipează că va avea loc depozitarea și 

manipularea. 

10.3 Posibilitatea de reacțiii periculoase  

Nu se cunosc reacții periculoase. 

 

10.4 Condiții de evitat  

Se va evita supraîncălzirea, sarcinile electrostatice, toate sursele de aprindere. Se va evita expunerea 

produsului la sursele de căldură și flăcări.  

 

10.5 Materiale incompatibile 

Nu există informații suplimentare. 

 

10.6 Produși de descompunere periculoși  

Produși de combustie periculoși: a se vedea secțiunea 5. 

 

 
 11.1. Informații privind efectele toxicologice. 

Toxicitate acută 

Pe baza determinarilor (testari in vitro) efectuate in cadrul INСDСF-ССF - Dep. Fаrmасоlоgiе. 

 

Calea de expunere  Doza testare Valoare obtinuta Metoda de analiză  

Acuta orala  LD 50 >5000 mg/kg corp   

(netoxic) 

Ghid OECD 420 

Dermică (test 

iritatie tegumentara) 

LD 50 0.06 indice cumulat 

de iritabilitate 

(neglijabil) 

Ghid OECD 404 

Sensibilizare LD 50 <1 scor evaluare 

(fara potential 

sensibilizant) 

Ghid OECD 406 

Corodarea/iritarea pielii:  

Nu se clasifică ca fiind corozivă /iritantă pentru piele. 

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor 

 Nu se clasifică ca fiind iritantă  pentru ochi sau cu pericol de lezare gravă a ochilor. 

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii 

 Nu se clasifică ca fiind sensibilizantă  pentru căile respiratorii sau pentru piele. 

Rezumatul evaluării proprietăţilor CSR 

Nu se clasifică ca fiind mutagenă asupra celulelor embrionare, cancerigenă sau toxică   pentru reproducere 

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice 
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Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere  

Nu se clasifică ca fiind toxică asupra unui organ ţintă specific o singură expunere. 

 Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată  

Nu se clasifică ca fiind toxică asupra unui organ ţintă specific expunere repetată. 

 Pericol prin aspirare  

Nu se clasifică ca prezentând pericol prin aspirare.  

Simptomele legate de caracteristicile fizico-chimice și toxicologice  

 În caz de contact cu ochii  

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

În caz de inhalare  

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

În caz de contact cu pielea  

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite. 

 

 
12.1. Toxicitatea 

Test de inhibitie a cresterii algelor de apa dulce (alge verzi unicelulare, sp. Selenastrum capricornutum, cu 

denumire actuala: Pseudokirchneriella subcapitata) 

Concentratie medie inhibitoare asupra ratei de crestere (CE(r)50-72h) ): > 100 mg/l 

Test de toxicitate acuta cu crustacee planctonice -inhibitia mobilitatii (specia Daphnia magna) 

Concentratie letala imobilizatoare medie (CE50-48h): > 100 mg/l 

Produs nepericulos pentru mediul acvatic. 

 

12.2. Persistența și degradabilitatea 

Test de biodegradabilitate  

Potential total de biodegradare (D28zile): 77.87 %. 

Procent de indepartare al continutului de agenți de suprafata (neionic): 88% 

Timp de degradare: 21 zile 

 

12.3. Potențialul de bioacumulare 

Nu sunt disponibile date. 

12.4. Mobilitatea în sol 

Nu sunt disponibile date. 

12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB 

 Acest produs nu conține nicio substanță evaluată a fi PBT sau vPvB. 

12.6. Alte efecte adverse 

Nu sunt disponibile date. 

 

 
Deșeurile de produs și de ambalaj vor fi tratate conform Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, în 

vigoare. 

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice 

 

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea 
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13.1 Metode de tratare a deseurilor 

a) recipiente și metode de tratare a deșeurilor 

Produsul/ambalajul nu se vor colecta împreună cu resturile menajere. Se evită pătrunderea produsului 

in sisteme de canalizare. 

Ambalajele: se curăță prin spălare cu apă. 

Cod deșeu produs: 200129* detergenți cu conținut de substanțe periculoase 

Cod deșeu ambalaj necurățat: 150110* ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu 

substanțe periculoase. 

b) proprietățile fizico-chimice care ar putea afecta opțiunile de tratare a deșeurilor 

Nu sunt informații disponibile. 

c) eliminarea 

Conținutul ambalajului se aruncă la punctele de colectare a deșeurilor periculoase, în 

cazul în care utilizatorul nu deține stație de epurare. 

d) Se identifică orice precauții speciale pentru  orice opțiune de tratare a deșeurilor 

A se purta echipament de protecție conf. 8.2. 

 

 

 
 

Transport terestru: ADR / RID ( Rutier / Feroviar) 

 

14.1 Numărul ONU  UN 1993  

14.2 Denumirea corectă ONU pentru 

expediție 

POLIMETILAMINĂ (PMTA)  

14.3 Clasa de pericol pentru transport  3 - LICHID INFLAMABIL N.S.A 

14.4 Grupul de ambalare 

 

III – substanțe puțin periculoase 

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător 

Marine pollutant 

   Nu 

14.6 

  

Precauții speciale pentru utilizatori Trimitere la Secțiunile 4 -8 

 

14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa 

II la MARPOL și Codul IBC 

 

  Nu este disponibil  

 Informații suplimentare  

Număr de identificare a pericolului 

Cod de clasificare  

    

30 (cod Kemler) 

F1  

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport 
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Etichete de pericol  3 

 
 Transport rutier ADR  

Dispoziții speciale 

Ambalare  

Instrucțiuni de ambalare  

Dispoziții de ambalare în comun  

Cisterne mobile și containere pentru vrac 

Instrucțiuni 

Dispoziții speciale   

Cisterne ADR  

Cod cisternă 

Vehicul pentru transportul în cisterne  

Categorie de transport 

Cod restricție tunel  

Dispoziții speciale de transport pentru 

Colete  

Exploatare  

 

 

274, 601 

 

P001, IBC03, LP01, R001 

MP19 

 

T2  

TP1, TP29 

 

LGBF 

FL  

3 

(D/E) 

 

V12 

S2 

 Transport feroviar –RID  

Dispoziții speciale   

Ambalare  

Instrucțiuni de ambalare  

Dispoziții de ambalare în comun  

Cisterne mobile și containere pentru vrac 

Instrucțiuni 

Dispoziții speciale   

Cisterne RID  

Cod cisternă 

Categorie de transport 

Dispoziții speciale de transport pentru 

Colete  

 

274, 601  

 

P001, IBC03, LP01, R001 

MP19 

 

T4 

TP1, TP29 

 

LGBF 

3 

 

W12 

 UN "Model Regulation" UN 1993 LICHID INFLAMABIL N.S.A  

(POLIMETILAMINĂ PMTA), 3, III 

 

 

 

15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sănătății și al mediului specifice 

(specifică) pentru substanța în cauză 

- Regulamentul (CE) nr.1907/2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea 

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare 
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substantelor chimice (REACH), cu modificari si completari ulterioare 

 - Regulamentul European nr. 830/2015 de modificare a Reg. (UE) nr. 453/2010 si a Regulamentului 

(CE) nr.1907/2006 si privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice  

 (REACH); 

- Regulamentul (CE) nr.1272/2008 CLP privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor 

si amestecurilor, de modificare si de abrogare a Directivelor 67/548/CEE si 1999/45/CE precum si 

de modificarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 –REACH 

-Directiva 2012/18/UE (Seveso) privind controlul pericolelor de accidente majore ce implică 

substanțe periculoase: 

-Denumirea substanțelor periculoase – ANEXA I: P5c LICHIDE INFLAMABILE 

-Cantități relevante ale substanțelor pentru încadrarea amplasamentelor de nivel inferior: 5000 tone 

-Cantități relevante ale substanțelor pentru încadrarea amplasamentelor de nivel superior: 50000 tone 

    - Directiva 2010/ 75/ UE privind emisiile industriale 

15.2.  Evaluarea securității chimice 

A fost efectuată evaluarea securității chimice pentru Polimetilamină, in cadrul procedurii REACH 

derulata de catre importator. 

 

 

 16.1. Actualizari ale fisei cu date de securitate 
 Fata de editia anterioara au fost actualizate Cap. 11 si 12. 

 16.2. Textul complet al frazelor de pericol si precautie prezentate in capitolul 2: 

 Frază de pericol  

 H225: Lichid și vapori foarte inflamabili. 

 Fraze de precauție: Prevenire  

 P 210  A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse  

 de aprindere. Fumatul interzis. 

 P233   Păstraţi recipientul închis etanş. 

 P240  Legătură la pământ și conexiune echipotenţială cu recipientul şi cu echipamentul de recepţie. 

 P241  Utilizaţi echipamente electrice, de ventilație, de iluminat, antideflagrante. 

 P242  Nu utilizaţi unelte care produc scântei. 

 P243  Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor electrostatice. 

 P280  Purtaţi mănuşi de protective, îmbrăcăminte de protecție, echipament de protecţie a ochilor și   

 echipament de protecţie a feţei. 

 Fraze de precauţie: Intervenţie 

 P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): Scoateţi imediat toată    

 îmbrăcămintea contaminată. Clătiţi pielea cu apă. 

 P370 + P378 În caz de incendiu: Utilizaţi spumă rezistentă la alcool pentru stingere. 

 Fraze de precauţie:  Depozitare 

SECȚIUNEA 16: Alte informații  
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 P403 + P235 A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. A se păstra la rece. 

 Fraze de precauţie  Eliminare 
 P501 Aruncaţi conţinutul sau recipientul la un punct de colectare a deșeurilor în conformitate cu  

 reglementările naționale.  

16.3 Legenda acronimelor/abrevierilor: 

CAS: Serviciul Abstract de Chimicale 

CLP: Clasificare, Etichetare, Ambalare  

CSR: Raport de Securitate Chimică 

HG: Hotarare de Guvern (Romania) 

DL50: Doza letala 50% (doza la care 50% din subiectii testati sunt afectati letal) 

UN: Număr de identificare pericol pentru transport 

ADR: Acord european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase  

RID: Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase (RID) 

IMDG : Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase (IMDG) 

 IATA: Asociatia Internationala de Transport Aerian (IATA) 

 GHS: Sistem Global Armonizat de Clasificare si Etichetare a  Chimicalelor 

 PBT: Persistent, Bioacumulativ si Toxic 

 vPvB: foarte Persistent, foarte Bioacumulativ 

 16.4 Surse bibliografice 
   1) Hazardous Chemicals - Desk Reference (Richard J, Lewis, SR.) , ed. 4 
   2) Cooper’s TOXIC EXPOSURES, Desk Refference, 1997 

   3) ERICard Metanol (ERIC 3-15) 

   4) http://echa.europa.eu/en/candidate-list-table 

   5) https://echa.europa.eu/en/information-on-chemicals 

 

   Informaţiile din această Fişă cu Date de Securitate se bazează pe legislaţia naţională şi pe cunoştinţele 

actuale privind produsul la momentul elaborării. Informaţiile sunt valabile numai pentru acest produs şi 

descriu produsul din punct de vedere al siguranţei în utilizare, manipulare şi transport. Datele fizice şi 

chimice descriu produsul din punct de vedere a cerinţelor privind siguranţa numai pentru scopul propus. 

Importatorul nu este responsabil pentru utilizarea produsului de catre utilizatori în alte domenii decât cele 

recomandate.  

 

Anexa la actuala fisa cu date de securitate a fost elaborata in baza Raportului de Securitate (CSR) REACH 

al monomerului, 2 aminoethanol. 

http://echa.europa.eu/en/candidate-list-table
https://echa.europa.eu/en/information-on-chemicals
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Scenariul 1: Formulare industrială a amestecurilor (ES 1) 
Acest scenariu este descris de următoarele combinații de descriptori de utilizare. Scenariile contributive corespunzătoare sunt 

descrise în subcapitolele respective. 

Un scenariu general de expunere poate fi descris printr-un număr de scenarii contributive care pot fi subdivizate în expunerea la 
mediu, expunerea lucrătorilor și expunerea consumatorului. Următoarele scenarii contribuie la scenariul Formularea industrială 

a amestecurilor. 

 

Tabel 1. Descriere Scenariu de expunere 1 (ES1) 

Titlu scurt Formulare industrială a amestecurilor (ES 1) 

Titlu sistematic bazat pe descriptorul de 

utilizare 

ERC 2; PROC 1, 2, 3, 4, 5, 8A, 8B, 9 

Denumirea scenariului de mediu contributiv 

și și a categoriei de eliberare în mediu 

corespondentă (ERC) 

ERC 2 Formularea preparatelor 

Denumirea scenariului contributiv pentru 

lucrători și categoriile de proces 

corespondente (PROC) 

PROC 1 – Utilizare în proces închis fără probabilitate de expunere 

 

PROC 2 - Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazionala 

controlata 

 

PROC 3 - Utilizare în proces închis discontinuu  (sinteza sau formulare) 
 

PROC 4 – Utilizare în proces discontinuu sau de alt tip (sinteza) în care 

apare posibilitatea expunerii 

 

PROC 5 - Amestecarea în procesele discontinue pentru formularea 

preparatelor și articolelor (contact multifazic și/sau contact semnificativ) 

 

PROC 8a - Transferul substanței sau preparatului (încărcare/descărcare) 
din/ în   vase/containere mari în instalații nededicate 

 

PROC 8b - Transferul substanței sau preparatului (încărcare /descărcare) 

din /în vase/ containere mari în instalații dedicate 

 

PROC 9 - Transferul substanței sau preparatului în containere mici (linii 

de umplere dedicate, inclusiv cântărire) 

 

1.1 Scenariu contributiv (1) pentru controlul expunerii mediului la ERC 2 

Condiții de operare 

Tonaj anual per sit  1 tonă/an 

Cantitate zilnică folosită la sit 0,285714 kg/zi 

Număr de eliberări pe an 350 zile/an 

Factor de diluție apă dulce locală 10 

Factor de diluție apă de mare locală 100 

Fracțiune de eliberare în aer în urma procesului  0 % 
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Fracțiune de eliberare în apa reziduală de la 

proces 

0,060 % 

Fracțiune de eliberare în sol de la proces 0 % 

Fracţiune din tonajul regional utilizat la nivel 

local 

10 % 

Fracţiune din tonajul regional utilizat la nivel 

local 

100 % (justificare: cel mai mare client) 

STP da 

Rată de debit în râuri 18000 m3/zi 

Evacuare în stația de epurare municipală 2000000 L/zi 

Măsuri de management a riscurilor 

Reducerea nămolului în sol 100 % (justificare: Nămolul activat din surse industriale este colectat și 

incinerat. Prin urmare, nămolul în sol ca scenariu de eliberare în mediu 
nu are relevanță.) 

SpERC 141-43-5: Formulare a amestecurilor - RMM (22.07.2015) - consortium 

(Această categorie SpERC descrie formularea amestecurilor într-un cadru 
industrial. 

 

Pe baza unui conținut reprezentativ de 10% monoetilamină în formulare, 

se utilizează un tonaj de peste 150.000 tone pe an pentru determinarea 

zilelor de eliberare pe an. 

 

 

- Zile de eliberare: 350 zile (proces continuu) 
- Eliberare în aer: 0%. Eliberarea în aer nu este relevantă deoarece MEA 

este îndepărtat din aerul evacuat fie prin incinerare, fie prin spălare cu gaz. 

- Eliberare în apele uzate: 0,06%. În ceea ce privește biodegradabilitatea 

rapidă a MEA și eficiența ridicată de îndepărtare măsurată a de stațiile de 

epurare a apei uzate industriale, se presupune că o eliberare de 0,06% este 

o abordare conservatoare. 

- Eliberare în sol: 0% 

- Nămol în sol: Nu. Emisia directă în sol nu este relevantă deoarece se 
presupune că substanța este manipulată într-un proces închis (de exemplu, 

tavă închisă). Eliberarea indirectă de MEA în mediu prin aplicarea 

nămolului activat în sol nu este probabilă, deoarece se presupune, în 

general, că nămolul de epurare din surse industriale este incinerat.  

- Fracțiunea de tonaj la regiune: 10% (Pe baza tonajului mare al 

produsului formulat (> 150000 tone/an) se presupune o distribuție largă în 

toată Europa.) 

- Sursa principală a fracțiunii: 100% (implicit)) 

Incinerare da 

Gazele reziduale sunt fie incinerate, fie curățate. 

Nămolul de epurare este incinerat. 

da 

 

Măsuri de management al riscului (aer) 

Tratarea gazelor reziduale prin oxidare termică, epurator de aer evacuat 
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Măsuri de management al riscului (apă) Tratament biologic aerob 

 

Măsuri de management al riscului (sol) 

Sigilarea tuturor suprafețelor relevante de sol, Incinerarea nămolului de 

canalizare, Fără aplicarea nămolului pe sol 

Alte valori EUSES modificate 

Fracția de emisie direcționată către apă de către 

stația locală de epurare a apei (Fstp.water) 

0.040 - (justificare: Pe baza datelor măsurate pentru concentrațiile de 

MEA în ape uzate și efluenți la stația de epurare locală a BASF 

Ludwigshafen/Germania, eliminarea a fost determinată a fi >99% (99,1% 

până la 99,6%). Concentrația de MEA în toate probele de efluent a fost 

sub limita de detecție de 20 µg/L. Prin urmare, eliminarea medie ar putea 

fi chiar mai mare. Fracția de emisie direcționată către apă măsurată la 

stația de epurare locală a fost stabilită la 0,04 ca scenariu cel mai rău, pe 

baza măsurătorilor anterioare realizate pentru stația de epurare locală a 
BASF cu o limită de detecție mai mare (200 µg/L; eliminare: 96,4% până 

la 98,9%).) 

 

1.2 Scenariu contributiv (2) pentru controlul expunerii lucrătorului industrial la PROC 1 

Denumire a scenariului contributiv 1 - Utilizare în proces închis fără probabilitate de expunere 

Analiză calitativă a riscului 

General Asigurați-vă că sunt implementate bunele practici de lucru 

Asigurați instruire de bază pentru angajați pentru a preveni/minimiza 

expunerile. 

În caz de expunere potențială: 

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice și asigurați-vă că s-a 
furnizat instruire pentru activitățile specifice 

Ochi În caz de expunere potențială: 

Folosiți o protecție adecvată pentru ochi. 

Caracteristicile produsului 

Stare fizică lichid 

Concentrație substanță 100 % 

Fugacitate / grad de prăfuire redus 

Frecvența și durata utilizării 

Durata utilizării >4 ore (implicit) 

Frecvența utilizării 5 zile / săptămână 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă 240 cm2 

Alte Condiții de utilizare care afectează expunerea lucrătorilor 

Localizare interior 

Domeniu industrial 

Condiții tehnice si masuri pentru controlul dispersiei și al expunerii 

Sistem de ventilație local nu 
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Condiții și măsuri legate de protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Mănuși de protecție Mănuși APF 20 95 % 

Mască de protecție respiratorie Nu 

 

1.3 Scenariu contributiv (3) pentru controlul expunerii lucrătorului industrial la PROC 2 

Denumirea scenariului contributiv 2 - Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazionala controlata 

Analiză calitativă a riscului 

General Asigurați-vă că sunt implementate bunele practici de lucru 

Asigurați instruire de bază pentru angajați pentru a preveni/minimiza 

expunerile. 

În caz de expunere potențială: 

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice și asigurați-vă că s-a 
furnizat instruire pentru activitățile specifice 

Ochi În caz de expunere potențială: 

Folosiți protecție adecvată pentru ochi. 

Caracteristicile produsului 

Stare fizică lichid 

Concentrație substanță 100 % 

Fugacitate / grad de prăfuire redus 

Frecvența și durata utilizării 

Durata utilizării >4 ore (implicit) 

Frecvența utilizării 5 zile / săptămână 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă 480 cm2 

Alte Condiții de utilizare care afectează expunerea lucrătorilor 

Localizare În interior 

Domeniu industrial 

Condiții tehnice si masuri pentru controlul dispersiei și al expunerii 

Sistem de ventilație local Nu 

Condiții și măsuri legate de protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Mănuși de protecție Mănuși APF 20 95 % 

Mască de protecție respiratorie Nu 

 

1.4 Scenariu contributiv (4) pentru controlul expunerii lucrătorului industrial la PROC 3 

Denumirea scenariului contributiv 3 - Utilizare în proces închis discontinuu  (sinteza sau formulare) 

Analiză calitativă a riscului 
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General Asigurați-vă că sunt implementate bunele practici de lucru 

Asigurați instruire de bază pentru angajați pentru a preveni/minimiza 
expunerile. În caz de expunere potențială: 

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice și asigurați-vă că s-a 

furnizat instruire pentru activitățile specifice. 

Ochi În caz de expunere potențială: 
Folosiți protecție adecvată pentru ochi. 

Caracteristicile produsului 

Stare fizică lichid 

Concentrație substanță 100 % 

Fugacitate / grad de prăfuire redus 

Frecvența și durata utilizării 

Durata utilizării >4 ore (implicit) 

Frecvența utilizării 5 zile / săptămână 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă 240 cm2 

Alte Condiții de utilizare care afectează expunerea lucrătorilor 

Localizare În interior 

Domeniu industrial 

Condiții tehnice si masuri pentru controlul dispersiei și al expunerii 

Sistem de ventilație local da (inhalare 90 %) 

Condiții și măsuri legate de protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Mănuși de protecție Mănuși APF 20 95 % 

Mască de protecție respiratorie Nu 

 

 

 

1.5 Scenariu contribuitor (5) pentru controlul expunerii lucrătorului industrial la PROC 4 

Denumirea scenariului contributiv 4 - Utilizare în proces discontinuu sau de alt tip (sinteza) în care apare 
posibilitatea expunerii 

Analiză calitativă a riscului 

General Asigurați-vă că sunt implementate bunele practici de lucru 

Asigurați instruire de bază pentru angajați pentru a preveni/minimiza 

expunerile. În caz de expunere potențială: 

Purtați salopetă de protecție pentru a minimiza riscul contactului cu 
pielea. 

Implementați un sistem de supraveghere pentru verificarea conformității 

RMM și respectarea OC.   

Ochi Folosiți protecție adecvată pentru ochi. 
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Caracteristicile produsului 

Stare fizică lichid 

Concentrație substanță 100 % 

Fugacitate / grad de prăfuire redus 

Frecvența și durata utilizării 

Durata utilizării >4 ore (implicit) 

Frecvența utilizării 5 zile / săptămână 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă 480 cm2 

Alte Condiții de utilizare care afectează expunerea lucrătorilor 

Localizare În interior 

Domeniu industrial 

Condiții tehnice si masuri pentru controlul dispersiei și al expunerii 

Sistem de ventilație local da (inhalare 90 %) 

Condiții și măsuri legate de protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Mănuși de protecție Mănuși APF 20 95 % 

Mască de protecție respiratorie nu 

 

1.6 Scenariu contribuitor (6) pentru controlul expunerii lucrătorului industrial la PROC 5 

Denumirea scenariului contributiv 5 - Amestecarea în procesele discontinue pentru formularea preparatelor și 

articolelor (contact multifazic și/sau contact semnificativ) 

Analiză calitativă a riscului 

General Asigurați-vă că sunt implementate bunele practici de lucru 

Asigurați instruire de bază pentru angajați pentru a preveni/minimiza 

expunerile.  

În caz de expunere potențială: 

Purtați salopetă de protecție pentru a minimiza riscul contactului cu 

pielea. 

Implementați un sistem de supraveghere pentru verificarea conformității 
RMM și respectarea OC.   

Ochi Folosiți protecție adecvată pentru ochi. 

Caracteristicile produsului 

Stare fizică lichidă 

Concentrație substanță 100 % 

Fugacitate / grad de prăfuire redus 

Frecvența și durata utilizării 

Durata utilizării >4 ore (implicit) 
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Frecvența utilizării 5 zile / săptămână 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă 480 cm2 

Alte Condiții de utilizare care afectează expunerea lucrătorilor 

Localizare În interior 

Ventilație sporită (70%) 

Domeniu industrial 

Condiții tehnice și măsuri pentru controlul dispersiei și al expunerii 

Sistem de ventilație local da (inhalare 90 %) 

Condiții și măsuri legate de protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Mănuși de protecție Mănuși APF20 95 % 

Mască de protecție respiratorie no 

 

1.7 Scenariu contribuitor (7) pentru controlul expunerii lucrătorului industrial la PROC 8A 

Denumirea scenariului contributiv 8a - Transferul substanței sau preparatului (încărcare/descărcare) din/ în   

vase/containere mari în instalații nededicate 

Analiză calitativă a riscului 

General Asigurați-vă că sunt implementate bunele practici de lucru 
Asigurați instruire de bază pentru angajați pentru a preveni/minimiza 

expunerile. 

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice și asigurați-vă că s-a 

furnizat instruire pentru activitățile specifice. 

Purtați salopetă de protecție pentru a minimiza riscul contactului cu 

pielea. 

Implementați un sistem de supraveghere pentru verificarea conformității 

RMM și respectarea OC.   

Ochi Folosiți protecție adecvată pentru ochi. 

Caracteristici produs 

Stare fizică lichidă 

Concentrație în substanță 100 % 

Fugacitate / grad de prăfuire redus 

Frecvența și durata utilizării 

Durata utilizării 1 - 4 ore 

Frecvența utilizării 5 zile / săptămână 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă 960 cm2 

Alte condiții de utilizare care afectează expunerea lucrătorilor 

Localizare În interior 



CHEM FACTORY SRL 
CUI: RO41499995.       
Carpinis, loc. Tarlungeni,  jud. Brasov 
Tel: +40 234 220220; 
Mob:+40 757 743 790 
Email: office@chemfactory.ro                                                                                                                                                                                                                                                              

 

ANEXA LA FISA CU DATE DE SECURITATE 

conform Anexei la Regulamentul European nr. 830/2015 care modifica Reg (EC) nr. 1907/2006 si Reg. (UE) nr. 453/2010 

privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH)  

POLIMETILAMINA-M ‘’PMTA-M’’ 

Data editiei: februarie 2020                                                                                                                                                                                     

Data reviziei: noiembrie 2021                                                                                                                                                                               Numărul versiunii: 4.                                                                                                     

Pag 22 / 57 

 

Ventilație sporită (70%) 

Domeniu industrial 

Condiții tehnice și măsuri pentru controlul dispersiei și al expunerii 

Sistem de ventilație local Da (inhalare 90 %) 

Condiții și măsuri legate de protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Mănuși de protecție Mănuși APF20 95 % 

Mască de protecție respiratorie no 

 

1.8 Scenariu contribuitor (8) pentru controlul expunerii lucrătorului industrial la PROC 8B 

Denumirea scenariului contributiv 8b - Transferul substanței sau preparatului (încărcare /descărcare) din /în 
vase/ containere mari în instalații dedicate 

Analiză calitativă a riscului 

General Asigurați-vă că sunt implementate bunele practici de lucru 

Asigurați instruire de bază pentru angajați pentru a preveni/minimiza 

expunerile.  

În caz de expunere potențială: 

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice și asigurați-vă că s-a 
furnizat instruire pentru activitățile specifice. 

Ochi În caz de potențială expunere: 

Folosiți protecție adecvată pentru ochi. 

Caracteristici produs 

Stare fizică lichidă 

Concentrație în substanță 100 % 

Fugacitate / grad de prăfuire redus 

Frecvența și durata utilizării 

Durata utilizării >4 ore (implicit) 

Frecvența utilizării 5 zile / săptămână 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă 960 cm2 

Alte Condiții de utilizare care afectează expunerea lucrătorilor 

Localizare În interior 

Ventilație sporită (70%) 

Domeniu industrial 

Condiții tehnice și măsuri pentru controlul dispersiei și al expunerii 

Sistem de ventilație local da (inhalare 95 %) 

Condiții și măsuri legate de protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Mănuși de protecție Mănuși APF20 95 % 



CHEM FACTORY SRL 
CUI: RO41499995.       
Carpinis, loc. Tarlungeni,  jud. Brasov 
Tel: +40 234 220220; 
Mob:+40 757 743 790 
Email: office@chemfactory.ro                                                                                                                                                                                                                                                              

 

ANEXA LA FISA CU DATE DE SECURITATE 

conform Anexei la Regulamentul European nr. 830/2015 care modifica Reg (EC) nr. 1907/2006 si Reg. (UE) nr. 453/2010 

privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH)  

POLIMETILAMINA-M ‘’PMTA-M’’ 

Data editiei: februarie 2020                                                                                                                                                                                     

Data reviziei: noiembrie 2021                                                                                                                                                                               Numărul versiunii: 4.                                                                                                     

Pag 23 / 57 

 

Mască de protecție respiratorie no 

 

1.9 Scenariu contributiv (9) pentru controlul expunerii lucrătorului industrial la PROC 9 

Denumirea scenariului contributiv 9 - Transferul substanței sau preparatului în containere mici (linii de 

umplere dedicate, inclusiv cântărire) 

Analiză calitativă a riscului 

General Asigurați-vă că sunt implementate bunele practici de lucru 

Asigurați instruire de bază pentru angajați pentru a preveni/minimiza 

expunerile.  

În caz de expunere potențială: 

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice și asigurați-vă că s-a 

furnizat instruire pentru activitățile specifice. 

Ochi În caz de expunere potențială: 

Folosiți protecție adecvată pentru ochi. 

Caracteristici produs 

Stare fizică lichidă 

Concentrație în substanță 100 % 

Fugacitate / grad de prăfuire redus 

Frecvența și durata utilizării 

Durata utilizării >4 ore (implicit) 

Frecvența utilizării 5 zile / săptămână 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă 480 cm2 

Alte Condiții de utilizare care afectează expunerea lucrătorilor 

Localizare În interior 

Domeniu industrial 

Condiții tehnice și măsuri pentru controlul dispersiei și al expunerii 

Sistem de ventilație local da (inhalare 90 %) 

Condiții și măsuri legate de protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Mănuși de protecție Mănuși APF20 95 % 

Mască de protecție respiratorie no 

 

Scenariu 2: Formulare profesională a amestecurilor (ES 2) 
 

Acest scenariu este descris de următoarele combinații de descriptori de utilizare. Scenariile contributive corespunzătoare sunt 

descrise în subcapitolele respective. 

 

Un scenariu general de expunere poate fi descris printr-un număr de scenarii contributive care pot fi subdivizate în expunerea la 

mediu, expunerea lucrătorilor și expunerea consumatorului. Următoarele scenarii contribuie la scenariul Formularea 

profesională a amestecurilor. 
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Tabel 2. Descriere ES 2 

Titlu scurt Formulare profesională a amestecurilor (ES 2) 

Titlu sistematic bazat pe descriptorul de 

utilizare 

ERC 8A; PROC 3, 4, 5, 8A, 8B, 9 

Denumirea scenariului de mediu contributiv 

și a categoriei de eliberare în mediu 

corespondentă (ERC) 

ERC 8a Utilizare larg răspândită a unui aditiv de prelucrare nereactiv (fără 

includere în sau pe un articol, la interior). 

Denumirea scenariului contributiv pentru 

lucrători și categoriile de proces 

corespondente (PROC) 

PROC 3 - Utilizare în proces închis discontinuu  (sinteza sau formulare) 

 

PROC 4 - Utilizare în proces discontinuu sau de alt tip (sinteza) în care 
apare posibilitatea expunerii 

 

PROC 5 - Amestecarea în procesele discontinue pentru formularea 

preparatelor și articolelor (contact multifazic și/sau contact semnificativ) 

 

PROC 8a - Transferul substanței sau preparatului (încărcare/descărcare) 

din/ în   vase/containere mari în instalații nededicate 

 
PROC 8b - Transferul substanței sau preparatului (încărcare /descărcare) 

din /în vase/ containere mari în instalații dedicate 

 

PROC 9 - Transferul substanței sau preparatului în containere mici (linii 

de umplere dedicate, inclusiv cântărire) 

 

2.1 Scenariu contributiv (1) pentru controlul expunerii lucrătorului profesional pentru ERC 8A 

Acest scenariu nu a fost calculat. Justificare: Formularea amestecurilor de către profesioniști este considerată a fi 

acoperită de alte medii profesionale. 

 

2.2 Scenariu contributiv (2) pentru controlul expunerii lucrătorului profesional la PROC 3 

Denumirea scenariului contributiv 3 - Utilizare în proces închis discontinuu  (sinteza sau formulare) 

Analiză calitativă a riscului 

General Asigurați-vă că sunt implementate bunele practici de lucru 

Asigurați instruire de bază pentru angajați pentru a preveni/minimiza 
expunerile.  

În caz de expunere potențială: 

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice și asigurați-vă că s-a 

furnizat instruire pentru activitățile specifice. 

Ochi În caz de expunere potențială: 

Folosiți protecție adecvată pentru ochi. 

Caracteristici produs 

Stare fizică lichidă 

Concentrație în substanță 100 % 

Fugacitate / grad de prăfuire redus 
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Frecvența și durata utilizării 

Durata utilizării >4 ore (implicit) 

Frecvența utilizării 5 zile / săptămână 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă 240 cm2 

Alte Condiții de utilizare care afectează expunerea lucrătorilor 

Localizare în interior 

Domeniu profesional 

Condiții tehnice și măsuri pentru controlul dispersiei și al expunerii 

Sistem de ventilație local da (inhalare 80 %) 

Condiții și măsuri legate de protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Mănuși de protecție 95 %, timp de perforare: >4 ore (implicit) (Purtați mănuși rezistente la 

substanțe chimice și asigurați-vă că s-a furnizat instruire pentru 

activitățile specifice) 

Mască de protecție respiratorie nu 

 

2.3 Scenariu contributiv (3) pentru controlul expunerii lucrătorului profesional la PROC 4 

Denumirea scenariului contributiv 4 - Utilizare în proces discontinuu sau de alt tip (sinteza) în care apare 

posibilitatea expunerii 

Analiză calitativă a riscului 

General Asigurați-vă că sunt implementate bunele practici de lucru 
Asigurați instruire de bază pentru angajați pentru a preveni/minimiza 

expunerile  

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice și asigurați-vă că s-a 

furnizat instruire pentru activitățile specifice 

Purtați salopetă de protecție pentru a minimiza riscul contactului cu 

pielea. 

Implementați un sistem de supraveghere pentru verificarea conformității 

RMM și respectarea OC.   

Ochi Folosiți protecție adecvată pentru ochi. 

Caracteristici produs 

Stare fizică lichidă 

Concentrație în substanță 100 % 

Fugacitate / grad de prăfuire redus 

Frecvența și durata utilizării 

Durata utilizării >4 ore (implicit) 

Frecvența utilizării 5 zile / săptămână 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 
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Suprafață a pielii expusă 480 cm2 

Alte condiții de utilizare care afectează expunerea lucrătorilor 

Localizare În interior 

Domeniu profesional 

Condiții tehnice și măsuri pentru controlul dispersiei și al expunerii 

Sistem de ventilație local da (inhalare 80 %) 

Condiții și măsuri legate de protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Mănuși de protecție 95 %, timp de perforare: >4 ore (implicit) (Purtați mănuși rezistente la 

substanțe chimice și asigurați-vă că s-a furnizat instruire pentru 

activitățile specifice) 

Mască de protecție respiratorie 90 % 

 

2.4 Scenariu contributiv (4) pentru controlul expunerii lucrătorului profesional la PROC 5 

Denumirea scenariului contributiv 5 - Amestecarea în procesele discontinue pentru formularea preparatelor și 

articolelor (contact multifazic și/sau contact semnificativ) 

Analiză calitativă a riscului 

General Asigurați-vă că sunt implementate bunele practici de lucru 

Asigurați instruire de bază pentru angajați pentru a preveni/minimiza 

expunerile.  

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice și asigurați-vă că s-a 

furnizat instruire pentru activitățile specifice. Purtați salopetă de protecție 

pentru a minimiza riscul contactului cu pielea. 

Implementați un sistem de supraveghere pentru verificarea conformității 

RMM și respectarea OC.   

Ochi Folosiți protecție adecvată pentru ochi. 

Caracteristici produs 

Stare fizică lichidă 

Concentrație în substanță 100 % 

Fugacitate / grad de prăfuire redus 

Frecvența și durata utilizării 

Durata utilizării 1 - 4 ore 

Frecvența utilizării 5 zile / săptămână 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă 480 cm2 

Alte condiții de utilizare care afectează expunerea lucrătorilor 

Localizare În interior 

Domeniu profesional 

Condiții tehnice și măsuri pentru controlul dispersiei și al expunerii 
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Sistem de ventilație local da (inhalare 80 %) 

Condiții și măsuri legate de protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Mănuși de protecție 95 %, timp de perforare: >4 ore (implicit) (Purtați mănuși rezistente la 

substanțe chimice și asigurați-vă că s-a furnizat instruire pentru 

activitățile specifice) 

Mască de protecție respiratorie 90 % 

 

2.5 Scenariu contributiv (5) pentru controlul expunerii lucrătorului profesional la PROC 8A 

Denumirea scenariului contributiv 8a - Transferul substanței sau preparatului (încărcare/descărcare) din/ în   

vase/containere mari în instalații nededicate 

Analiză calitativă a riscului 

General Asigurați-vă că sunt implementate bunele practici de lucru 

Asigurați instruire de bază pentru angajați pentru a preveni/minimiza 

expunerile. 

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice și asigurați-vă că s-a 
furnizat instruire pentru activitățile specifice. Purtați salopetă de protecție 

pentru a minimiza riscul contactului cu pielea. 

Implementați un sistem de supraveghere pentru verificarea conformității 

RMM și respectarea OC.   

Ochi Folosiți protecție adecvată pentru ochi. 

Caracteristici produs 

Stare fizică lichidă 

Concentrație în substanță 100 % 

Fugacitate / grad de prăfuire redus 

Frecvența și durata utilizării 

Durata utilizării 1 - 4 ore 

Frecvența utilizării 5 zile / săptămână 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă 960 cm2 

Alte condiții de utilizare care afectează expunerea lucrătorilor 

Localizare În interior 

Ventilație bună (30%) 

Domeniu profesional 

Condiții tehnice și măsuri pentru controlul dispersiei și al expunerii 

Sistem de ventilație local da (inhalare 80 %) 

Condiții și măsuri legate de protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Mănuși de protecție 95 %, timp de perforare: >4 ore (implicit) (Purtați mănuși rezistente la 

substanțe chimice și asigurați-vă că s-a furnizat instruire pentru 

activitățile specifice) 
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Mască de protecție respiratorie 90 % 

 

2.6 Scenariu contributiv (6) pentru controlul expunerii lucrătorului profesional la PROC 8B 

Denumirea scenariului contributiv 8b - Transferul substanței sau preparatului (încărcare /descărcare) din /în 

vase/ containere mari în instalații dedicate 

Analiză calitativă a riscului 

General Asigurați-vă că sunt implementate bunele practici de lucru 

Asigurați instruire de bază pentru angajați pentru a preveni/minimiza 

expunerile.  

În caz de expunere potențială: 

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice și asigurați-vă că s-a 

furnizat instruire pentru activitățile specifice. 

Ochi În caz de potențială expunere: 

Folosiți protecție adecvată pentru ochi. 

Caracteristici produs 

Stare fizică lichidă 

Concentrație în substanță 100 % 

Fugacitate / grad de prăfuire low 

Frecvența și durata utilizării 

Durata utilizării 15 mins to 1 hour 

Frecvența utilizării 5 zile / săptămână 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă 960 cm2 

Alte condiții de utilizare care afectează expunerea lucrătorilor 

Localizare În interior 

Domeniu profesional 

Condiții tehnice și măsuri pentru controlul dispersiei și al expunerii 

Sistem de ventilație local da (inhalare 90 %) 

Condiții și măsuri legate de protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Mănuși de protecție 95 %, timp de perforare: >4 ore (implicit) (Purtați mănuși rezistente la 
substanțe chimice și asigurați-vă că s-a furnizat instruire pentru 

activitățile specifice) 

Mască de protecție respiratorie nu 

 

2.7 Scenariu contributiv (7) pentru controlul expunerii lucrătorului profesional la PROC 9 

Denumirea scenariului contributiv 9 - Transferul substanței sau preparatului în containere mici (linii de 

umplere dedicate) 

Analiză calitativă a riscului 
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General Asigurați-vă că sunt implementate bunele practici de lucru 

Asigurați instruire de bază pentru angajați pentru a preveni/minimiza 
expunerile.  

În caz de expunere potențială: 

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice și asigurați-vă că s-a 

furnizat instruire pentru activitățile specifice. 

Ochi În caz de potențială expunere: 

Folosiți protecție adecvată pentru ochi. 

Caracteristici produs 

Stare fizică lichidă 

Concentrație în substanță 100 % 

Fugacitate / grad de prăfuire redus 

Frecvența și durata utilizării 

Durata utilizării 15 minute până la 1 oră 

Frecvența utilizării 5 zile / săptămână 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă 480 cm2 

Alte condiții de utilizare care afectează expunerea lucrătorilor 

Localizare În interior 

Domeniu profesional 

Condiții tehnice și măsuri pentru controlul dispersiei și al expunerii 

Sistem de ventilație local da (inhalare 80 %) 

Condiții și măsuri legate de protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Mănuși de protecție 95 %, timp de perforare: >4 ore (implicit) (Purtați mănuși rezistente la 

substanțe chimice și asigurați-vă că s-a furnizat instruire pentru 

activitățile specifice) 

Mască de protecție respiratorie nu 

 
 

Scenariu 3: Utilizare ca intermediar (ES 3) 
 

Acest scenariu este descris de următoarele combinații de descriptori de utilizare. Scenariile contributive corespunzătoare sunt 

descrise în subcapitolele respective. 
 

Un scenariu general de expunere poate fi descris printr-un număr de scenarii contributive care pot fi subdivizate în expunerea la 

mediu, expunerea lucrătorilor și expunerea consumatorului. Următoarele scenarii contribuie la scenariul Utilizarea 

intermediarilor. 

 

Tabel 3. Descriere ES 3 

Titlu scurt Folosiți ca intermediar (ES 3) 



CHEM FACTORY SRL 
CUI: RO41499995.       
Carpinis, loc. Tarlungeni,  jud. Brasov 
Tel: +40 234 220220; 
Mob:+40 757 743 790 
Email: office@chemfactory.ro                                                                                                                                                                                                                                                              

 

ANEXA LA FISA CU DATE DE SECURITATE 

conform Anexei la Regulamentul European nr. 830/2015 care modifica Reg (EC) nr. 1907/2006 si Reg. (UE) nr. 453/2010 

privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH)  

POLIMETILAMINA-M ‘’PMTA-M’’ 

Data editiei: februarie 2020                                                                                                                                                                                     

Data reviziei: noiembrie 2021                                                                                                                                                                               Numărul versiunii: 4.                                                                                                     

Pag 30 / 57 

 

Titlu sistematic bazat pe descriptorul de 

utilizare 

ERC 6A; PROC 1, 2, 3, 8A, 8B, 9 

Denumirea scenariului de mediu contributiv 

și a categoriei de eliberare în mediu 

corespondentă (ERC) 

ERC 6a Utilizarea industrială care duce la fabricarea altei substanţe 

(utilizarea intermediarilor) 

Denumirea scenariului contributiv pentru 

lucrători și categoriile de proces 

corespondente (PROC) 

PROC 1 - Utilizare în proces închis fără probabilitate de expunere 

 

PROC 2 - Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazionala 

controlata 
 

PROC 3 - Utilizare în proces închis discontinuu  (sinteza sau formulare) 

 

PROC 8a - Transferul substanței sau preparatului (încărcare/descărcare) 

din/ în   vase/containere mari în instalații nededicate 

 

PROC 8b - Transferul substanței sau preparatului (încărcare /descărcare) 

din /în vase/ containere mari în instalații dedicate 
 

PROC 9 - Transferul substanței sau preparatului în containere mici (linii 

de umplere dedicate, inclusiv cântărire) 

 

3.1 Scenariu contributiv (1) pentru controlul expunerii mediului la ERC 6A 

Condiții de funcționare 

Tonaj anual per sit 1 tone/an 

Cantitate zilnică folosită la sit 5 kg/zi 

Număr de eliberări pe an 200 zile/an 

Factor de diluție apă dulce locală 10 

Factor de diluție apă de mare locală 100 

Fracțiune de eliberare în aer în urma procesului  0 % 

Fracțiune de eliberare în apa reziduală de la 

proces 

0,005 % 

Fracțiune de eliberare în sol de la proces 0,010 % 

Fracţiune din tonajul regional utilizat la nivel 

local 

100 % 

Fracţiune din tonajul regional utilizat la nivel 

local 

100 % (justificare: cel mai mare client) 

STP da 

Rată de debit în râuri 18000 m3/zi 

Evacuare în stația de epurare municipală 2000000 L/zi 

Măsuri de management a riscurilor 
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Reducerea nămolului în sol 100 % (justificare: Nămolul activat din surse industriale este colectat și 

incinerat. Prin urmare, nămolul în sol ca scenariu de eliberare în mediu 
nu are relevanță.) 

SpERC 141-43-5: MEA ca intermediar (industrial): A3.3 & B3.2 (MC = Ib) - 

RMM (22.07.2015) - consortium (MEA este folosit ca intermediar în 

producerea altor substanțe în absența unor Condiții riguros controlate  
(ERC 6a). Utilizarea MEA ca intermediar este caracterizată prin selectarea 

tabelului specific A și B a EU TGD (2003). Utilizarea industrială a 

substanțelor chimice folosite în sinteză este descris cel mai bine în tabelul 

A 3.3 sub Categorie Industrială (IC) 3. Substanțele sunt manevrate cu 

echipament dedicat care implică operațiuni reduse de (MC = 1b). 

 Tabel A3.3: 

- Eliberare în aer: 0%. Substanța este manipulată în Condiții controlate. 

Presiunea de vapori este scăzută între 10 și 100 Pa. Aerul evacuat este fie 

incinerat, fie curățat pentru a îndepărta MEA. 

- Eliberare în apele uzate (>= 1000 t/a, proces umed): 0,005%. Nu se 

anticipează eliberarea directă în apă. Se așteaptă eliberări din procesele de 
curățare ale echipamentelor. Apele uzate sunt tratate în stații de epurare. 

- Eliberare în sol: 0,01%. Expunerea directă la sol este scăzută. Expunerea 

indirectă prin aplicarea nămolului de epurare în sol este prevenită, 

deoarece nămolul activ din surse industriale se presupune în general a fi 

incinerat. 

Numărul zilelor de eliberare și fracția utilizată la sursa locală principală 

sunt derivate folosind Tabelul B respectiv al TGD UE (2003). Pentru acest 

scenariu a fost selectat Tabelul B3.2. 
- Fracțiunea sursei locale principale: XXX (pe baza tonajului celui mai 

mare client; tabelul B3.2 (de la XXX la XXX t/a): XXX) 

- Zile de eliberare: XXX = 200 zile) 

Incinerare da 

Gazele reziduale sunt fie incinerate, fie curățate. 

Nămolul de epurare este incinerat. 

da 

Măsuri de management al riscului (aer) Epurator de aer evacuat, Tratarea gazelor reziduale prin oxidare termica 

Măsuri de management al riscului (apă) Tratament biologic aerob 

Măsuri de management al riscului (sol) Incinerarea nămolului de canalizare, fără aplicare de nămol pe sol, 
sigilarea tuturor suprafețelor relevante ale solului 

Alte valori EUSES modificate 

Fracția de emisii direcționate către ape de către 

stația de epurare locală (stații de epurare pentru 

nămoluri și fecale) 

0,040 - (justificare: Pe baza datelor măsurate ale concentrațiilor de MEA 

în ape uzate și efluenți de la stațiile locale de epurare la BASF 

Ludwigshafen/Germania, eliminarea a fost determinată a fi >99% (99,1% 

până la 99,6%). Concentrația MEA în toate probele de efluent a fost sub 
limita de detecție de 20 µg/L. Prin urmare, eliminarea medie ar putea fi și 

mai mare. Fracția de emisie direcționată către apă de către stația de 

epurare locală a fost stabilită la 0,04 ca scenariu cel mai rău, bazat pe 

măsurători anterioare pentru stația de epurare locală la BASF cu o limită 

de detecție mai mare (200 µg/L; eliminare: 96,4% până la 98,9%). 

 

3.2 Scenariu contributiv (2) pentru controlul expunerii lucrătorului industrial la PROC 1 



CHEM FACTORY SRL 
CUI: RO41499995.       
Carpinis, loc. Tarlungeni,  jud. Brasov 
Tel: +40 234 220220; 
Mob:+40 757 743 790 
Email: office@chemfactory.ro                                                                                                                                                                                                                                                              

 

ANEXA LA FISA CU DATE DE SECURITATE 

conform Anexei la Regulamentul European nr. 830/2015 care modifica Reg (EC) nr. 1907/2006 si Reg. (UE) nr. 453/2010 

privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH)  

POLIMETILAMINA-M ‘’PMTA-M’’ 

Data editiei: februarie 2020                                                                                                                                                                                     

Data reviziei: noiembrie 2021                                                                                                                                                                               Numărul versiunii: 4.                                                                                                     

Pag 32 / 57 

 

Denumirea scenariului contributiv 1 – Folosit în proces închis, nu presupune risc de expunere 

Analiză calitativă a riscului 

General Asigurați-vă că sunt implementate bunele practici de lucru 

Asigurați instruire de bază pentru angajați pentru a preveni/minimiza 

expunerile.  

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice și asigurați-vă că s-a 

furnizat instruire pentru activitățile specifice. 

Ochi În caz de expunere potențială 

Folosiți protecție adecvată pentru ochi. 

Caracteristici produs 

Stare fizică lichidă 

Concentrație în substanță 100 % 

Fugacitate / grad de prăfuire redus 

Frecvența și durata utilizării 

Durata utilizării >4 ore (implicit) 

Frecvența utilizării 5 zile / săptămână 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă 240 cm2 

Alte Condiții de utilizare care afectează expunerea lucrătorilor 

Localizare În interior 

Domeniu industrial 

Condiții tehnice și măsuri pentru controlul dispersiei și al expunerii 

Sistem de ventilație local nu 

Condiții și măsuri legate de protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Mănuși de protecție Mănuși APF20 95 % 

Mască de protecție respiratorie nu 

 

3.3 Scenariu contributiv(3) pentru controlul expunerii  lucrătorului industrial la PROC 2 

Denumirea scenariului contributiv 2 - Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazionala controlata 

Analiză calitativă a riscului 

General Asigurați-vă că sunt implementate bunele practici de lucru 

Asigurați instruire de bază pentru angajați pentru a preveni/minimiza 
expunerile.  

În caz de expunere potențială: 

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice și asigurați-vă că s-a 

furnizat instruire pentru activitățile specifice. 

Ochi În caz de expunere potențială: 

Folosiți protecție adecvată pentru ochi. 
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Caracteristici produs 

Stare fizică lichidă 

Concentrație în substanță 100 % 

Fugacitate / grad de prăfuire redus 

Frecvența și durata utilizării 

Durata utilizării >4 ore (implicit) 

Frecvența utilizării 5 zile / săptămână 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă 480 cm2 

Alte Condiții de utilizare care afectează expunerea lucrătorilor 

Localizare În interior 

Domeniu industrial 

Condiții tehnice și măsuri pentru controlul dispersiei și al expunerii 

Sistem de ventilație local nu 

Condiții și măsuri legate de protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Mănuși de protecție Mănuși APF20 95 % 

Mască de protecție respiratorie nu 

 

3.4 Scenariu contributiv (4) pentru controlul expunerii lucrătorului industrial la PROC 3 

Denumirea scenariului contributiv 3 - Utilizare în proces închis discontinuu  (sinteza sau formulare) 

Analiză calitativă a riscului 

General Asigurați-vă că sunt implementate bunele practici de lucru 

Asigurați instruire de bază pentru angajați pentru a preveni/minimiza 

expunerile.  

În caz de expunere potențială: 

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice și asigurați-vă că s-a 
furnizat instruire pentru activitățile specifice. 

Ochi În caz de potențială expunere: 

Folosiți protecție adecvată pentru ochi. 

Caracteristici produs 

Stare fizică lichidă 

Concentrație în substanță 100 % 

Fugacitate / grad de prăfuire redus 

Frecvența și durata utilizării 

Durata utilizării >4 ore (implicit) 

Frecvența utilizării 5 zile / săptămână 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 
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Suprafață a pielii expusă 240 cm2 

Alte Condiții de utilizare care afectează expunerea lucrătorilor 

Localizare În interior 

Domeniu industrial 

Condiții tehnice și măsuri pentru controlul dispersiei și al expunerii 

Sistem de ventilație local da (inhalare 90 %) 

Condiții și măsuri legate de protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Mănuși de protecție Mănuși APF20 95 % 

Mască de protecție respiratorie nu 

 

3.5 Scenariu contributiv (5) pentru controlul expunerii lucrătorului industrial la PROC 8A 

Denumirea scenariului contributiv 8a - Transferul substanței sau preparatului (încărcare/descărcare) din/ în   

vase/containere mari în instalații nededicate 

Analiză calitativă a riscului 

General Asigurați-vă că sunt implementate bunele practici de lucru 

Asigurați instruire de bază pentru angajați pentru a preveni/minimiza 
expunerile. 

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice și asigurați-vă că s-a 

furnizat instruire pentru activitățile specifice. 

Purtați salopetă de protecție pentru a minimiza riscul contactului cu 

pielea. 

Implementați un sistem de supraveghere pentru verificarea conformității 

RMM și respectarea OC.   

Ochi Folosiți protecție adecvată pentru ochi. 

Caracteristici produs 

Stare fizică lichidă 

Concentrație în substanță 100 % 

Fugacitate / grad de prăfuire redus 

Frecvența și durata utilizării 

Durata utilizării 1 - 4 ore 

Frecvența utilizării 5 zile / săptămână 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă 960 cm2 

Alte condiții de utilizare care afectează expunerea lucrătorilor 

Localizare În interior 

Ventilație sporită (70%) 

Domeniu industrial 

Condiții tehnice și măsuri pentru controlul dispersiei și al expunerii 
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Sistem de ventilație local da (inhalare 90 %) 

Condiții și măsuri legate de protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Mănuși de protecție Mănuși APF20 95 % 

Mască de protecție respiratorie nu 

 

3.6 Scenariu contributiv (6) pentru controlul expunerii lucrătorului industrial la PROC 8B 

Denumirea scenariului contributiv 8b - Transferul substanței sau preparatului (încărcare /descărcare) din /în 

vase/ containere mari în instalații dedicate 

Analiză calitativă a riscului 

General Asigurați-vă că sunt implementate bunele practici de lucru 

Asigurați instruire de bază pentru angajați pentru a preveni/minimiza 

expunerile.  

În caz de expunere potențială: 

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice și asigurați-vă că s-a 

furnizat instruire pentru activitățile specifice. 

Ochi În caz de expunere potențială: 

Folosiți protecție adecvată pentru ochi. 

Caracteristici produs 

Stare fizică lichidă 

Concentrație în substanță 100 % 

Fugacitate / grad de prăfuire redus 

Frecvența și durata utilizării 

Durata utilizării >4 ore (implicit) 

Frecvența utilizării 5 zile / săptămână 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă 960 cm2 

Alte Condiții de utilizare care afectează expunerea lucrătorilor 

Localizare În interior 

Ventilație sporită (70%) 

Domeniu industrial 

Condiții tehnice și măsuri pentru controlul dispersiei și al expunerii 

Sistem de ventilație local da (inhalare 95 %) 

Condiții și măsuri legate de protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Mănuși de protecție Mănuși APF20 95 % 

Mască de protecție respiratorie nu 

 

3.7 Scenariu contributiv(7) pentru controlul expunerii  lucrătorului industrial la PROC 9 
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Denumirea scenariului contributiv 9 - Transferul substanței sau preparatului în containere mici (linii de 

umplere dedicate) 

Analiză calitativă a riscului 

General Asigurați-vă că sunt implementate bunele practici de lucru 

Asigurați instruire de bază pentru angajați pentru a preveni/minimiza 

expunerile.  

În caz de expunere potențială: 

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice și asigurați-vă că s-a 

furnizat instruire pentru activitățile specifice. 

Ochi În caz de potențială expunere: 

Folosiți protecție adecvată pentru ochi. 

Caracteristici produs 

Stare fizică lichidă 

Concentrație în substanță 100 % 

Fugacitate / grad de prăfuire redus 

Frecvența și durata utilizării 

Durata utilizării >4 ore (implicit) 

Frecvența utilizării 5 zile / săptămână 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă 480 cm2 

Alte Condiții de utilizare care afectează expunerea lucrătorilor 

Localizare În interior 

Domeniu industrial 

Condiții tehnice și măsuri pentru controlul dispersiei și al expunerii 

Sistem de ventilație local da (inhalare 90 %) 

Condiții și măsuri legate de protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Mănuși de protecție Mănuși APF20 95 % 

Mască de protecție respiratorie nu 

 

Scenariu 4: Utilizare industrială în detergenți și soluții decurățare (ES 4) 
 

Acest scenariu este descris de următoarele combinații de descriptori de utilizare. Scenariile contributive corespunzătoare sunt 

descrise în subcapitolele respective. 

 

Un scenariu general de expunere poate fi descris printr-un număr de scenarii contributive care pot fi subdivizate în expunerea la 

mediu, expunerea lucrătorilor și expunerea consumatorului. Următoarele scenarii contribuie la scenariul Utilizare industrială în 
detergenți și soluții de curățare. 

 

Tabel 4. Descriere a ES 4 

Titlu scurt Utilizare industrială în detergenți și soluții de curățare (ES 4) 
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Titlu sistematic bazat pe descriptorul de 

utilizare 

ERC 4; PROC 3, 4, 8A, 8B 

Denumirea scenariului de mediu contributiv 

și a categoriei de eliberare în mediu 

corespondentă (ERC) 

ERC 4 Utilizare industrială a materialelor auxiliare în procese şi produse 

Denumirea scenariului contributiv pentru 

lucrători și categoriile de proces 

corespondente (PROC) 

PROC 3 - Utilizare în proces închis discontinuu  (sinteza sau formulare) 

 

PROC 4 - Utilizare în proces discontinuu sau de alt tip (sinteza) în care 

apare posibilitatea expunerii 
 

PROC 8a - Transferul substanței sau preparatului (încărcare/descărcare) 

din/ în   vase/containere mari în instalații nededicate 

 

PROC 8b - Transferul substanței sau preparatului (încărcare /descărcare) 

din /în vase/ containere mari în instalații dedicate 

 

4.1 Scenariu contributiv(1) pentru controlul expunerii  mediului la ERC 4 

Condiții de operare 

Tonaj anual per sit 1 tonă/an 

Cantitate zilnică folosită la sit 4.545 kg/zi 

Număr de eliberări pe an 220 zile/an 

Factor de diluție apă dulce locală 10 

Factor de diluție apă de mare locală 100 

Fracțiune de eliberare în aer în urma procesului  0 % 

Fracțiune de eliberare în apa reziduală de la 

proces 

100 % 

Fracțiune de eliberare în sol de la proces 0 % 

Fracţiune din tonajul regional utilizat la nivel 

local 

100 % 

Fracțiune utilizată la sursa principală 100 % 

STP da 

Rată de debit în râuri 18000 m3/zi 

Evacuare în stația de epurare municipală 2000000 L/zi 

Măsuri de management a riscurilor 

Reducerea nămolului în sol 100 % (justificare: Nămolul activat din surse industriale este colectat și 

incinerat.) 
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SpERC 141-43-5: AISE 4.1.v2 - RMM (22.07.2015) - consortium (MEA este 

folosit în detergenți industriali și soluții de curățare. AISE SpERC 4.1.v2 a 
fost selectat pentru a descrie următorul scenariu de expunere: Utilizare 

industrială a materialelor auxiliare pe bază de apă în procese și produse. 

Această definiție acoperă substanțe pentru o gamă largă de utilizări 

specifice, de ex. curățarea suprafețelor, tratarea suprafețelor, tratarea 

metalelor, finisarea suprafețelor, inhibarea coroziunii, curățarea 

vehiculelor, spălătorii industriale etc. 

- Zile de eliberare: 220 zile; Echivalent cu numărul de zile lucrătoare 

- Fracție a tonajului per regiune: 1 

 - Fracțiune utilizată la sursa principală: 1 

 

- Eliberare în aer: 0%; Materialele auxiliare pe bază de apă nu sunt volatile 

și sunt menite să rămână în soluția de curățare. Utilizarea prin pulverizare 
este compatibilă. 

- Eliberare în apă: 100%; Materialele auxiliare pe bază de apă sunt 

eliminate cantitativ în apele uzate de proces. Înainte de eliberare, apa uzată 

de proces poate fi tratată la fața locului. 

 

- Eliberare în sol: 0%; Materialele auxiliare pe bază de apă sunt eliminate 

cantitativ în apele uzate de proces. Eliberările în sol nu au loc în timpul 

utilizării normale. Eliberarea indirectă în sol prin aplicarea nămolului de 
epurare în sol nu este relevantă, deoarece nămolul de epurare de la stațiile 

de epurare industriale este în general considerat a fi incinerat.) 

Incinerare da 

Nămolul de epurare este incinerat. da 

Măsuri de management a riscurilor (aer) Tratarea gazelor reziduale prin oxidare termica, epurator de aer evacuat 

Măsuri de management a riscurilor (apă) Tratament biologic aerob 

Măsuri de management a riscurilor (sol) Incinerarea nămolului de canalizare, fără aplicare de nămol pe sol, sigilarea 

tuturor suprafețelor relevante ale solului 

Alte valori EUSES modificate 

Fracția de emisii direcționate către ape de către 

stația de epurare locală (stații de epurare pentru 

nămoluri și fecale) 

0,040 - (justificare: Pe baza datelor măsurate ale concentrațiilor de MEA 

în ape uzate și efluenți de la stațiile locale de epurare la BASF 

Ludwigshafen/Germania, eliminarea a fost determinată a fi >99% (99,1% 

până la 99,6%). Concentrația MEA în toate probele de efluent a fost sub 

limita de detecție de 20 µg/L. Prin urmare, eliminarea medie ar putea fi și 

mai mare. Fracția de emisie direcționată către apă de către stația de 
epurare locală a fost stabilită la 0,04 ca scenariu cel mai rău, bazat pe 

măsurători anterioare pentru stația de epurare locală la BASF cu o limită 

de detecție mai mare (200 µg/L; eliminare: 96,4% până la 98,9%). 

 

4.2 Scenariu contributiv(2) pentru controlul expunerii  lucrătorului industrial la PROC 3 

Denumirea scenariului contributiv 3 - Utilizare în proces închis discontinuu  (sinteza sau formulare) 

Analiză calitativă a riscului 
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General Asigurați-vă că sunt implementate bunele practici de lucru 

Asigurați instruire de bază pentru angajați pentru a preveni/minimiza 
expunerile. 

În caz de potențială expunere: 

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice și asigurați-vă că s-a furnizat 

instruire pentru activitățile specifice. 

Ochi În caz de potențială expunere: 

Folosiți protecție adecvată pentru ochi. 

Caracteristici produs 

Stare fizică lichidă 

Concentrație în substanță 10 %, concentrația a fost considerată liniar (justificare: Limitați conținutul 

de substanță din produs la 10%) 

Fugacitate / grad de prăfuire redus 

Frecvența și durata utilizării 

Durata utilizării >4 ore (implicit) 

Frecvența utilizării 5 zile / săptămână 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă 240 cm2 

Alte Condiții de utilizare care afectează expunerea lucrătorilor 

Localizare În interior 

Domeniu industrial 

Condiții tehnice și măsuri pentru controlul dispersiei și al expunerii 

Sistem de ventilație local no 

Condiții și măsuri legate de protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Mănuși de protecție Mănuși APF20 95 % 

Mască de protecție respiratorie no 

 

4.3 Scenariu contributiv(3) pentru controlul expunerii lucrătorului industrial la PROC 4 

Denumirea scenariului contributiv 4 - Utilizare în proces discontinuu sau de alt tip (sinteza) în care apare 

posibilitatea expunerii 

Analiză calitativă a riscului 

General Asigurați-vă că sunt implementate bunele practici de lucru 

Asigurați instruire de bază pentru angajați pentru a preveni/minimiza 
expunerile. 

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice și asigurați-vă că s-a furnizat 

instruire pentru activitățile specifice. 

Purtați salopetă de protecție pentru a minimiza riscul contactului cu pielea. 

Implementați un sistem de supraveghere pentru verificarea conformității 

RMM și respectarea OC.   

Ochi Folosiți protecție adecvată pentru ochi. 
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Caracteristici produs 

Stare fizică lichidă 

Concentrație în substanță 10 %, concentrația a fost considerată liniar (justificare: Limitați conținutul 

de substanță din produs la 10%) 

Fugacitate / grad de prăfuire redus 

Frecvența și durata utilizării 

Durata utilizării >4 ore (implicit) 

Frecvența utilizării 5 zile / săptămână 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă 480 cm2 

Alte Condiții de utilizare care afectează expunerea lucrătorilor 

Localizare În interior 

Domeniu industrial 

Condiții tehnice și măsuri pentru controlul dispersiei și al expunerii 

Sistem de ventilație local nu 

Condiții și măsuri legate de protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Mănuși de protecție Mănuși APF20 95 % 

Mască de protecție respiratorie nu 

 

4.4 Scenariu contributiv(4) pentru controlul expunerii lucrătorului industrial la PROC 8A 

Denumirea scenariului contributiv 8a - Transferul substanței sau preparatului (încărcare/descărcare) din/ în   

vase/containere mari în instalații nededicate 

Analiză calitativă a riscului 

General Asigurați-vă că sunt implementate bunele practici de lucru 

Asigurați instruire de bază pentru angajați pentru a preveni/minimiza 

expunerile. 
Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice și asigurați-vă că s-a furnizat 

instruire pentru activitățile specifice. 

Purtați salopetă de protecție pentru a minimiza riscul contactului cu pielea. 

Implementați un sistem de supraveghere pentru verificarea conformității 

RMM și respectarea OC.   

Ochi Folosiți protecție adecvată pentru ochi. 

Caracteristici produs 

Stare fizică lichidă 

Concentrație în substanță 10 %, concentrația a fost considerată liniar (justificare: Limitați conținutul 

de substanță din produs la 10%) 

Fugacitate / grad de prăfuire redus 

Frecvența și durata utilizării 
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Durata utilizării >4 ore (implicit) 

Frecvența utilizării 5 zile / săptămână 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă 960 cm2 

Alte Condiții de utilizare care afectează expunerea lucrătorilor 

Localizare În interior 

Domeniu industrial 

Condiții tehnice și măsuri pentru controlul dispersiei și al expunerii 

Sistem de ventilație local nu 

Condiții și măsuri legate de protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Mănuși de protecție Mănuși APF20 95 % 

Mască de protecție respiratorie nu 

 

4.5 Scenariu contributiv(5) pentru controlul expunerii  lucrătorului industrial la PROC 8B 

Denumirea scenariului contributiv 8b - Transferul substanței sau preparatului (încărcare /descărcare) din /în 

vase/ containere mari în instalații dedicate 

Analiză calitativă a riscului 

General Asigurați-vă că sunt implementate bunele practici de lucru 
Asigurați instruire de bază pentru angajați pentru a preveni/minimiza 

expunerile.  

În caz de expunere potențială: 

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice și asigurați-vă că s-a furnizat 

instruire pentru activitățile specifice. 

Ochi În caz de potențială expunere: 

Folosiți protecție adecvată pentru ochi. 

Caracteristici produs 

Stare fizică lichidă 

Concentrație în substanță 10 %, concentrația a fost considerată liniar (justificare: Limitați conținutul 

de substanță din produs la 10%) 

Fugacitate / grad de prăfuire redus 

Frecvența și durata utilizării 

Durata utilizării >4 ore (implicit) 

Frecvența utilizării 5 zile / săptămână 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă 960 cm2 

Alte Condiții de utilizare care afectează expunerea lucrătorilor 

Localizare În interior 
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Domeniu industrial 

Condiții tehnice și măsuri pentru controlul dispersiei și al expunerii 

Sistem de ventilație local nu 

Condiții și măsuri legate de protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Mănuși de protecție Mănuși APF20 95 % 

Mască de protecție respiratorie nu 

 

Scenariu 5: Utilizare profesională în detergenți și soluții de curățare (ES 5) 
 

Acest scenariu este descris de următoarele combinații de descriptori de utilizare. Scenariile contributive corespunzătoare sunt 
descrise în subcapitolele respective. 

 

Un scenariu general de expunere poate fi descris printr-un număr de scenarii contributive care pot fi subdivizate în expunerea la 

mediu, expunerea lucrătorilor și expunerea consumatorului. Următoarele scenarii contribuie la scenariul Utilizare profesională în 

detergenți și soluții de curățare. 

 

Table 5. Descriere  a ES 5 

Titlu scurt Utilizare profesională în detergenți și soluții de curățare (ES 5) 

Titlu sistematic bazat pe descriptorul de 

utilizare 

ERC 8D; PROC 3, 8A, 10, 11, 13, 19 

Denumirea scenariului de mediu contributiv 

și a categoriei de eliberare în mediu 

corespondentă (ERC) 

ERC 8d Utilizare larg răspândită la exterior a agenţilor auxiliari de 

prelucrare în sisteme deschise 

Denumirea scenariului contributiv pentru 

lucrători și categoriile de proces 

corespondente (PROC) 

PROC 3 - Utilizare în proces închis discontinuu  (sinteza sau formulare) 

 

PROC 8a - Transferul substanței sau preparatului (încărcare/descărcare) 
din/ în   vase/containere mari în instalații nededicate 

 

PROC 10 - Pentru aplicare cu rolă sau periere 

 

PROC 11 - Pulverizare neindustriala 

 

PROC 11 - Pulverizare neindustriala 

 
PROC 13 - Tratarea articolelor prin scufundare si turnare 

 

PROC 19 - Amestecare manuală în contact apropiat  

 

5.1 Scenariu contributiv(1) pentru controlul expunerii mediului la ERC 8D 

Condiții de operare 

Tonaj anual per sit 1 tonă/an 

Cantitate zilnică folosită la sit 0.055 kg/zi 

Număr de eliberări pe an 365 zile/an 
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Factor de diluție apă dulce locală 10 

Factor de diluție apă de mare locală 100 

Fracțiune de eliberare în aer în urma procesului  0 % 

Fracțiune de eliberare în apa reziduală de la 
proces 

100 % 

Fracțiune de eliberare în sol de la proces 0 % 

Fracţiune din tonajul regional utilizat la nivel 

local 

10 % 

Fracțiune utilizată la sursa principală 0,075 % 

STP da 

Rată de debit a râului 18000 m3/zi 

Evacuare în stația de epurare municipală 2000000 L/zi 

Măsuri de management a riscurilor 

SpERC 141-43-5: AISE SpERC 8a.1a.v2 (pe scurgere; profesional) - RMM 

(22.07.2015) - consortium (MEA este folosit de profesioniști în detergenți 
și agenți de curățare. AISE a dezvoltat un SpERC care acoperă utilizarea 

substanțelor din solvenți în produsele de curățare și întreținere pentru 

consumatori și utilizatori profesioniști: AISE SpERC 8a.1a.v2.  

Valoarea implicită a cantității utilizate local a fost împărțită la un factor de 

6,7. Acest lucru este justificat de informații rafinate privind modelul de 

consum al detergenților și al produselor de întreținere. Conform acestor 

informații, fracția de tonaj UE utilizată în regiune (FRegion) este 0,04 

(implicit: 0,1), iar fracția de tonaj regional utilizată local 
(FMainLocalSource) este 0,00075 (implicit este 0,002). 

Factori de eliberare: 

- apa: 100%; Detergenții de rufe și detergenții sunt aplicați ca aditivi în apă. 

După curățarea substratului, soluțiile de spălare/curățare sunt eliminate 

împreună cu apa uzată, astfel încât 100% din ingredientele produsului să 

intre în sistemul de apă uzată. Este posibil ca reziduurile de produs rămase 

pe substrat să fie spălate în următorul eveniment de curățare. 

 - aer: 0%; MEA are o presiune scăzută a vaporilor (50 Pa), în plus, MEA 

este aplicat ca aditiv în apă și este eliminat împreună cu apa reziduală. 

- sol: 0%; fără eliberare directă în sol.) 

Măsuri de management a riscurilor (apă) Tratament biologic aerob 

 

5.2 Scenariu contributiv(2) pentru controlul expunerii lucrătorului profesional la PROC 3 

Denumirea scenariului contributiv 3 - Utilizare în proces închis discontinuu  (sinteza sau formulare) 

Analiză calitativă a riscului 
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General Asigurați-vă că sunt implementate bunele practici de lucru 

Asigurați instruire de bază pentru angajați pentru a preveni/minimiza 
expunerile. 

În caz de potențială expunere: 

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice și asigurați-vă că s-a furnizat 

instruire pentru activitățile specifice. 

Ochi În caz de potențială expunere: 

Folosiți protecție adecvată pentru ochi. 

Caracteristici produs 

Stare fizică lichidă 

Concentrație în substanță 10 %, concentrația a fost considerată liniar (justificare: Limitați conținutul 

de substanță din produs la 10%) 

Fugacitate / grad de prăfuire redus 

Frecvența și durata utilizării 

Durata utilizării >4 ore (implicit) 

Frecvența utilizării 5 zile / săptămână 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă 240 cm2 

Alte Condiții de utilizare care afectează expunerea lucrătorilor 

Localizare În interior 

Domeniu profesional 

Condiții tehnice și măsuri pentru controlul dispersiei și al expunerii 

Sistem de ventilație local nu 

Condiții și măsuri legate de protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Mănuși de protecție 95 %, timp de perforare: >4 ore (implicit) (Purtați mănuși rezistente la 

substanțe chimice și asigurați-vă că s-a furnizat instruire pentru activitățile 

specifice) 

Mască de protecție respiratorie nu 

 

5.3 Scenariu contributiv(3) pentru controlul expunerii lucrătorului profesional la PROC 8A 

Denumirea scenariului contributiv 8a - Transferul substanței sau preparatului (încărcare/descărcare) din/ în   

vase/containere mari în instalații nededicate 

Analiză calitativă a riscului 
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General Asigurați-vă că sunt implementate bunele practici de lucru 

Asigurați instruire de bază pentru angajați pentru a preveni/minimiza 
expunerile. 

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice și asigurați-vă că s-a furnizat 

instruire pentru activitățile specifice. 

Purtați salopetă de protecție pentru a minimiza riscul contactului cu pielea. 

Implementați un sistem de supraveghere pentru verificarea conformității 

RMM și respectarea OC.   

Ochi Folosiți protecție adecvată pentru ochi. 

Caracteristici produs 

Stare fizică lichidă 

Concentrație în substanță 10 %, concentrația a fost considerată liniar (justificare: Limitați conținutul 

de substanță din produs la 10%) 

Fugacitate / grad de prăfuire redus 

Frecvența și durata utilizării 

Durata utilizării 15 minute la 1 oră 

Frecvența utilizării 5 zile / săptămână 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă 960 cm2 

Alte Condiții de utilizare care afectează expunerea lucrătorilor 

Localizare În interior 

Domeniu profesional 

Condiții tehnice și măsuri pentru controlul dispersiei și al expunerii 

Sistem de ventilație local nu 

Condiții și măsuri legate de protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Mănuși de protecție 95 %, timp de perforare: >4 ore (implicit) (Purtați mănuși rezistente la 

substanțe chimice și asigurați-vă că s-a furnizat instruire pentru activitățile 

specifice) 

Mască de protecție respiratorie nu 

 

5.4 Scenariu contributiv(4) pentru controlul expunerii lucrătorului profesional la PROC 10 

Denumirea scenariului contributiv 10 - Pentru aplicare cu rolă sau periere 

Analiză calitativă a riscului 
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General Asigurați-vă că sunt implementate bunele practici de lucru 

Asigurați instruire de bază pentru angajați pentru a preveni/minimiza 
expunerile. 

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice și asigurați-vă că s-a furnizat 

instruire pentru activitățile specifice. 

Purtați salopetă de protecție pentru a minimiza riscul contactului cu pielea. 

Implementați un sistem de supraveghere pentru verificarea conformității 

RMM și respectarea OC.   

Ochi Purtați echipament de protecție pentru față 

Caracteristici produs 

Stare fizică lichidă 

Concentrație în substanță 10 %, concentrația a fost considerată liniar (justificare: Limitați conținutul 

de substanță din produs la 10%) 

Fugacitate / grad de prăfuire redus 

Frecvența și durata utilizării 

Durata utilizării 15 minute la 1 oră 

Frecvența utilizării 5 zile / săptămână 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă 960 cm2 

Alte Condiții de utilizare care afectează expunerea lucrătorilor 

Localizare În interior 

Domeniu profesional 

Condiții tehnice și măsuri pentru controlul dispersiei și al expunerii 

Sistem de ventilație local nu 

Condiții și măsuri legate de protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Mănuși de protecție 95 %, timp de perforare: >4 ore (implicit) (Purtați mănuși rezistente la 

substanțe chimice și asigurați-vă că s-a furnizat instruire pentru activitățile 
specifice) 

Mască de protecție respiratorie nu 

 

5.5 Scenariu contributiv(5) pentru controlul expunerii lucrătorului profesional la PROC 11 

Denumirea scenariului contributiv 11 - Pulverizare neindustriala 

Subtitlu scenariu Opțiune A – la scară redusă 

Analiză calitativă a riscului 
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General Asigurați-vă că sunt implementate bunele practici de lucru 

Asigurați instruire de bază pentru angajați pentru a preveni/minimiza 
expunerile. 

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice și asigurați-vă că s-a furnizat 

instruire pentru activitățile specifice. 

Purtați salopetă de protecție pentru a minimiza riscul contactului cu pielea. 

Implementați un sistem de supraveghere pentru verificarea conformității 

RMM și respectarea OC.   

Ochi Purtați echipament de protecție pentru față 

Caracteristici produs 

Stare fizică lichidă 

Concentrație în substanță 10 %, concentrația a fost considerată liniar (justificare: Limitați conținutul 

de substanță din produs la 10%) 

Fugacitate / grad de prăfuire redus 

Frecvența și durata utilizării 

Durata utilizării 60 min/zi, Durata utilizării a fost considerată liniar (justificare: Reduceți 

Durata utilizării la mai puțin de 60 min) 

Frecvența utilizării 5 zile / săptămână 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă 1,500 cm2 

Alte condiții de utilizare care afectează expunerea lucrătorilor 

Localizare În interior 

Domeniu profesional 

Condiții tehnice și măsuri pentru controlul dispersiei și al expunerii 

Sistem de ventilație local nu 

Condiții și măsuri legate de protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Mănuși de protecție 95 %, timp de perforare: >4 ore (implicit) (Purtați mănuși rezistente la 
substanțe chimice și asigurați-vă că s-a furnizat instruire pentru activitățile 

specifice) 

Mască de protecție respiratorie nu 
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Use of external/measured value Inhalare Evaluarea expunerii folosind ART Versiune 1.5: 

Rezultatele modelului mecanic 
Expunerea estimată la percentila 75 la schimbul complet este de 0,89 

mg/m³. 

Intervalul de încredere interquartil este de la 0,45 mg/m³ până la 1,8 

mg/m³. 

 

PROC 11 

Surse de emisii: Expunere în câmp apropiat (pulverizare la scară mică) 

Presiune vapori: 50 Pa 
Fracție molară a lichidului: 0.1 (10% substanță) 

Temperatura la proces: temperatura ambientală 

Durată (minute): 60 min 

Perioada de non-expunere: 420 min 

Tipul produsului substanță: lichid 

Clasă de activitate: Pulverizarea de suprafață cu soluții lichide 

Tehnica de pulverizare: Pulverizare fără aer comprimat sau fără utilizare a 

aerului comprimat 
Direcția de pulverizare: numai pe orizontală sau în jos 

Situație: Rată de aplicare foarte mică (< 0,03 l/minut) 

Controale localizate: Niciunul 

Practici generale de menaj sunt în vigoare? da 

Proces complet închis? Nu 

Zona de lucru: În interior 

Dimensiunea camerei: 100 mc 

Ventilație: 1 ACH 

 

5.6 Scenariu contributiv(6) pentru controlul expunerii lucrătorului profesional la PROC 11 

Denumirea scenariului contributiv 11 – Pulverizare neindustrială 

Subtitlu scenariu Opțiune B – scară redusă 

Analiză calitativă a riscului 

General Asigurați-vă că sunt implementate bunele practici de lucru 
Asigurați instruire de bază pentru angajați pentru a preveni/minimiza 

expunerile. 

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice și asigurați-vă că s-a furnizat 

instruire pentru activitățile specifice. 

Purtați salopetă de protecție pentru a minimiza riscul contactului cu pielea. 

Implementați un sistem de supraveghere pentru verificarea conformității 

RMM și respectarea OC.   

Ochi Purtați echipament de protecție pentru față 

Caracteristici produs 

Stare fizică lichid 

Concentrație în substanță 10 %, concentrația a fost considerată liniar (justificare: Limitați conținutul 

de substanță din produs la 10%) 

Fugacitate / grad de prăfuire redus 

Frecvența și durata utilizării 
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Durata utilizării 360 min/zi, Durata utilizării a fost considerată liniar (justificare: Reduceți 

durata utilizării la mai puțin de 360 min) 

Frecvența utilizării 5 zile / săptămână 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă 1,500 cm2 

Alte condiții de utilizare care afectează expunerea lucrătorilor 

Localizare În interior 

Domeniu profesional 

Condiții tehnice și măsuri pentru controlul dispersiei și al expunerii 

Sistem de ventilație local nu 

Condiții și măsuri legate de protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Mănuși de protecție 95 %, timp de perforare: >4 ore (implicit) (Purtați mănuși rezistente la 
substanțe chimice și asigurați-vă că s-a furnizat instruire pentru activitățile 

specifice) 

Mască de protecție respiratorie 90 % 

Utilizarea valorii externe/măsurate  

Inhalare 

Evaluarea expunerii folosind ART Versiune 1.5: 

Rezultatele modelului mecanic 

Expunerea estimată la percentila 75 la schimbul complet este de 5,4 mg/m³. 
Intervalul de încredere interquartil este de la 2,7 mg/m³ până la 11 mg/m³. 

Utilizați o mască de protecție respiratorie cu eficiență de 90%. 

 

PROC 11 

Surse de emisii: Expunere în câmp apropiat (pulverizare la scară mică) 

Presiune vapori: 50 Pa 

Fracție molară a lichidului: 0.1 (10% substanță) 

Temperatura la proces: temperatura ambientală 
Durată (minute): 60 min 

Perioada de non-expunere: 420 min 

Tipul produsului substanță: lichid 

Clasă de activitate: Pulverizarea de suprafață cu soluții lichide 

Tehnica de pulverizare: Pulverizare fără aer comprimat sau fără utilizare a 

aerului comprimat 

Direcția de pulverizare: numai pe orizontală sau în jos 

Situație: Rată de aplicare foarte mică (< 0,03 l/minut) 
Controale localizate: Niciunul 

Practici generale de menaj sunt în vigoare? da 

Proces complet închis? Nu 

Zona de lucru: În interior 

Dimensiunea camerei: 100 mc 

Ventilație: 1 ACH 

Utilizați o mască de protecție respiratorie cu eficiență de 90%. 

 

5.7 Scenariu contributiv(7) pentru controlul expunerii  lucrătorului profesionist la PROC 13 

Denumirea scenariului contributiv 13 - Tratarea articolelor prin scufundare si turnare 
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Analiză calitativă a riscului 

General Asigurați-vă că sunt implementate bunele practici de lucru 

Asigurați instruire de bază pentru angajați pentru a preveni/minimiza 

expunerile. 

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice și asigurați-vă că s-a furnizat 

instruire pentru activitățile specifice. 
Purtați salopetă de protecție pentru a minimiza riscul contactului cu pielea. 

Implementați un sistem de supraveghere pentru verificarea conformității 

RMM și respectarea OC.   

Ochi Purtați echipament de protecție pentru față 

Caracteristici produs 

Stare fizică lichidă 

Concentrație în substanță 10 %, concentrația a fost considerată liniar (justificare: Limitați conținutul 

de substanță din produs la 10%) 

Fugacitate / grad de prăfuire redus 

Frecvența și durata utilizării 

Durata utilizării >4 ore (implicit) 

Frecvența utilizării 5 zile / săptămână 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă 480 cm2 

Alte Condiții de utilizare care afectează expunerea lucrătorilor 

Localizare În interior 

Domeniu profesional 

Condiții tehnice și măsuri pentru controlul dispersiei și al expunerii 

Sistem de ventilație local nu 

Condiții și măsuri legate de protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Mănuși de protecție 95 %, timp de perforare: >4 ore (implicit) (Purtați mănuși rezistente la 

substanțe chimice și asigurați-vă că s-a furnizat instruire pentru activitățile 

specifice) 

Mască de protecție respiratorie nu 

 

5.8 Scenariu contributiv(8) pentru controlul expunerii lucrătorului profesional la PROC 19 

Denumirea scenariului contributiv 19 - Amestecare manuală în contact apropiat  

Analiză calitativă a riscului 
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General Asigurați-vă că sunt implementate bunele practici de lucru 

Asigurați instruire de bază pentru angajați pentru a preveni/minimiza 
expunerile. 

Purtați mănuși rezistente la substanțe chimice și asigurați-vă că s-a furnizat 

instruire pentru activitățile specifice. 

Purtați salopetă de protecție pentru a minimiza riscul contactului cu pielea. 

Implementați un sistem de supraveghere pentru verificarea conformității 

RMM și respectarea OC.   

Ochi Purtați echipament de protecție corespunzător pentru față 

Caracteristici produs 

Stare fizică lichidă 

Concentrație în substanță 10 %, concentrația a fost considerată liniar (justificare: Limitați conținutul 

de substanță din produs la 10%) 

Fugacitate / grad de prăfuire redus 

Frecvența și durata utilizării 

Durata utilizării 1 - 4 ore 

Frecvența utilizării 5 zile / săptămână 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă 1,980 cm2 

Alte condiții de utilizare care afectează expunerea lucrătorilor 

Localizare În interior 

Domeniu profesional 

Condiții tehnice și măsuri pentru controlul dispersiei și al expunerii 

Sistem de ventilație local no 

Condiții și măsuri legate de protecția personală, igiena și evaluarea sănătății 

Mănuși de protecție 95 %, timp de perforare: >4 ore (implicit) (Purtați mănuși rezistente la 

substanțe chimice și asigurați-vă că s-a furnizat instruire pentru activitățile 
specifice) 

Mască de protecție respiratorie 90  

 

 

Scenariu 6: Utilizare de către consumatori în detergenți și soluții de curățare (ES 6) 
 
Acest scenariu este descris de următoarele combinații de descriptori de utilizare. Scenariile contributive corespunzătoare sunt 

descrise în subcapitolele respective. 

 

Un scenariu general de expunere poate fi descris printr-un număr de scenarii contributive care pot fi subdivizate în expunerea la 

mediu, expunerea lucrătorilor și expunerea consumatorului. Următoarele scenarii contribuie la scenariul Utilizare de către 

consumatori ăn detergenți și soluții de curățare. 

 

Tabel 6. Descriere a ES 6 
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Titlu scurt Utilizare de către consumator în detergenți și soluții de curățare (ES 6) 

Titlu sistematic bazat pe descriptorul de 

utilizare 

ERC 8D; PC 35 

Denumirea scenariului de mediu contributiv 

și a categoriei de eliberare în mediu 

corespondentă (ERC) 

ERC 8d Utilizare larg răspândită la exterior a agenţilor auxiliari de 

prelucrare în sisteme deschise 

Numele(numele) scenariilor de consumator 

contributive și PC-urile/AC-urile 

corespunzătoare 

PC 35 Produse de curățare și spălare (inclusiv produse pe bază de solvenți) 

 

PC 35 Produse de curățare și spălare (inclusiv produse pe bază de solvenți) 

 

PC 35 Produse de curățare și spălare (inclusiv produse pe bază de solvenți) 

 
PC 35 Produse de curățare și spălare (inclusiv produse pe bază de solvenți) 

 

6.1 Scenariu contributiv(1) pentru controlul expunerii  mediului la ERC 8D 

Condiții de operare 

Tonaj anual 1 tonă/an 

Cantitate zilnică folosită la sit 0.027 kg/zi 

Număr de eliberări pe an 365 zile/an 

Factor de diluție apă dulce locală 10 

Factor de diluție apă de mare locală 100 

Fracțiune de eliberare în aer în urma procesului  0 % 

Fracțiune de eliberare în apa reziduală de la 

proces 

100 % 

Fracțiune de eliberare în sol de la proces 0 % 

Fracţiune din tonajul regional utilizat la nivel 

local 

10 % 

Fracțiune utilizată la sursa principală 0.075 % 

STP da 

Rată de debit râuri 18000 m3/zi 

Evacuare în stația de epurare municipală 2000000 L/zi 

Măsuri de management a riscurilor 
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SpERC 141-43-5: AISE SpERC 8a.1a.v2 (În canalizare; consumator)- RMM 

(22.07.2015) - consortium (MEA este folosit de profesioniști în detergenți 
și agenți de curățare. AISE a dezvoltat un SpERC care acoperă utilizarea 

substanțelor din solvenți în produsele de curățare și întreținere pentru 

consumatori și utilizatori profesioniști:  AISE SpERC 8a.1a.v2. 

Valoarea implicită a sumei utilizate local a fost împărțită la un factor de 

6,7. Acest lucru este justificat de informații rafinate privind modelul de 

consum al detergenților și al produselor de întreținere. Conform acestor 

informații, fracția de tonaj UE utilizată în regiune (FRegion) este 0,04 

(implicit: 0,1), iar fracția de tonaj regional utilizată local 
(FMainLocalSource) este 0,00075 (implicit este 0,002). 

Factori de eliberare: 

- apa: 100%; Detergenții de rufe și detergenții sunt aplicați ca aditivi în apă. 

După curățarea substratului, soluțiile de spălare/curățare sunt eliminate 

împreună cu apa uzată, astfel încât 100% din ingredientele produsului să 

intre în sistemul de apă uzată. Este posibil ca reziduurile de produs rămase 

pe substrat să fie spălate în următorul eveniment de curățare. 

- aer: 0%; MEA are o presiune scăzută a vaporilor (50 Pa), în plus, MEA 
este aplicat ca aditiv în apă și este eliminat împreună cu apa reziduală. 

- sol: 0%; fără eliberare directă în sol.) 

Măsuri de management a riscurilor (apă) Tratament biologic aerob 

 

 

 

6.2 Scenariu contributiv(2) pentru controlul expunerii  consumatorului la PC 35 

Denumirea scenariului contributiv PC 35 Produse de curățare și spălare (inclusiv produse pe bază de solvenți) 

Subtitlu scenariu Utilizarea de către consumatori a detergentului lichid de rufe - încărcare 

Model de calcul Expunere a consumatorului 

Frecvența și durata utilizării 

Inhalare 

Tipul rezultatului pentru calculul expunerii Concentrația medie în ziua expunerii 

Frecvența utilizării 1 pe zi 

Timp de expunere 0.750 min 

Durata aplicării 0.300 min 

Dermic 

Tipul rezultatului pentru calculul expunerii Doza interna cronica 

Frecvența utilizării 1 pe zi 

Oral 

Tipul rezultatului pentru calculul expunerii Doză internă cronică 

Frecvența utilizării 1 pe zi 

Caracteristici produs 

Aplicare prin pulverizare nu 
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Fracțiune ingredient per greutate 5 % 

Matrice greutate moleculară 90 g/mol 

Rată de transfer a masei 0.333 m/min 

Cantități folosite 

Inhalare 500 g 

Dermic 0.010 g 

Oral 0.010 g 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă (Dermic) 215 cm2 

Alte Condiții de operare care pot afecta expunerea consumatorului 

Inhalare 

Volum cameră 1 m3 

Rată de ventilație 2 1/h 

Zona de eliberare este constantă 

Zonă de eliberare 20 cm2 

Temperatură de eliberare 20 °C 

Dermic 

Fracțiune de absorbție 100 % 

Oral 

Fracțiune de absorbție 100 % 

6.3 Scenariu contributiv(3) pentru controlul expunerii  consumatorului la PC 35 

Denumirea scenariului contributiv PC 35 Produse de curățare și spălare (inclusiv produse pe bază de solvenți) 

Subtitlu scenariu Utilizarea de către consumatori a detergentului lichid de rufe - aplicare 

Model de calcul ConsExpo 

Frecvența și durata utilizării 

Inhalare 

Tipul rezultatului pentru calculul expunerii Concentrație medie pe zi de expunere 

Frecvența utilizării 1 pe zi 

Timp de expunere 10 min 

Durata aplicării 10 min 

Dermic 

Tipul rezultatului pentru calculul expunerii Doză internă cronică 

Frecvența utilizării 1 pe zi 

Oral 
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Tipul rezultatului pentru calculul expunerii Doză internă cronică 

Frecvența utilizării 1 pe zi 

Caracteristici produs 

Aplicare prin pulverizare nu 

Fracțiune ingredient per greutate 0.050 % 

Matrice greutate moleculară 18 g/mol 

Rată de transfer a masei 0.333 m/min 

Cantități folosite 

Inhalare 19 g 

Dermic 19 g 

Oral 0.500 g 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă (Dermic) 1,900 cm2 

Alte Condiții de operare care pot afecta expunerea consumatorului 

Inhalare 

Volum cameră 10 m3 

Rată de ventilație 2 1/h 

Zona de eliberare este constantă 

Zonă de eliberare 0.150 cm2 

Temperatură de eliberare 20 °C 

Dermic 

Fracțiune de absorbție 100 % 

Oral 

Fracțiune de absorbție 100 % 

6.4 Scenariu contributiv(4) pentru controlul expunerii consumatorului la PC 35 

Denumirea scenariului contributiv PC 35 Produse de curățare și spălare (inclusiv produse pe bază de solvenți) 

Subtitlu scenariu Utilizarea de către consumatori a detergentului universal - amestecare și 

încărcare 

Model de calcul ConsExpo 

Frecvența și durata utilizării 

Inhalare 

Tipul rezultatului pentru calculul expunerii Concentrație medie pe zi de expunere 

Frecvența utilizării 1 pe zi 

Timp de expunere 0.750 min 

Durata aplicării 0.300 min 
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Dermic 

Tipul rezultatului pentru calculul expunerii Doză internă cronică 

Frecvența utilizării 1 pe zi 

Oral 

Tipul rezultatului pentru calculul expunerii Doză internă cronică 

Frecvența utilizării 1 pe zi 

Caracteristici produs 

Aplicare prin pulverizare no 

Fracțiune ingredient per greutate 5 % 

Matrice greutate moleculară 22 g/mol 

Rată de transfer a masei 0.333 m/min 

Cantități folosite 

Inhalare 500 g 

Dermic 0.010 g 

Oral 0.010 g 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă (Dermic) 215 cm2 

Alte Condiții de operare care pot afecta expunerea consumatorului 

Inhalare 

Volum cameră 1 m3 

Rată de ventilație 0.500 1/h 

Zona de eliberare este constantă 

Zonă de eliberare 20 cm2 

Temperatură de eliberare 20 °C 

Dermic 

Fracțiune de absorbție 100 % 

Oral 

Fracțiune de absorbție 100 % 

6.5 Scenariu contributiv(5) pentru controlul expunerii  consumatorului la PC 35 

Denumirea scenariului contributiv PC 35 Produse de curățare și spălare (inclusiv produse pe bază de solvenți) 

Subtitlu scenariu Utilizarea de către consumatori a unui produs de curățare universal 

Model de calcul ConsExpo 

Frecvența și durata utilizării 

Inhalare 
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Tipul rezultatului pentru calculul expunerii Concentrație medie pe zi de expunere 

Frecvența utilizării 1 pe zi 

Timp de expunere 240 min 

Durata aplicării 20 min 

Dermic 

Tipul rezultatului pentru calculul expunerii Doză internă cronică 

Frecvența utilizării 1 pe zi 

Oral 

Tipul rezultatului pentru calculul expunerii Doză internă cronică 

Frecvența utilizării 1 pe zi 

Caracteristici produs 

Aplicare prin pulverizare nu 

Fracțiune ingredient per greutate 0.063 % 

Matrice greutate moleculară 18 g/mol 

Rată de transfer a masei 0.333 m/min 

Cantități folosite 

Inhalare 400 g 

Dermic 19 g 

Oral 0.010 g 

Factorii umani care nu sunt influențați de managementul riscului 

Suprafață a pielii expusă (Dermic) 1,900 cm2 

Alte Condiții de operare care pot afecta expunerea consumatorului 

Inhalare 

Volum cameră 58 m3 

Rată de ventilație 0.500 1/h 

Zona de eliberare crește în timp 

Zonă de eliberare 1.00E5 cm2 

Temperatură de eliberare 20 °C 

Dermic 

Fracțiune de absorbție 100 % 

Oral 

Fracțiune de absorbție 100 % 
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