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ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU  

1.1 Identifikátor výrobku 
Obchodní název: 
MOGUL MKR CVH 
Chemický název: 

 Směs 

Registrační číslo: 
Není 
Indexové číslo: 
Není 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 
Určená použití směsi: Speciální mazivo. 
Nedoporučená použití směsi: Produkt nesmí být používán jinými způsoby, než které jsou uvedeny v 
oddílech 1 a 7. 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 
 Obchodní jméno:  PARAMO, a.s.  
 Adresa:   Přerovská 560, 530 06 Pardubice, Česká republika 
 Telefon:   +420 466 810 111 
 Fax:  +420 466 335 019 
 E-mail:  paramo@paramo.cz 
 Internetové stránky: www.paramo.cz 
 Osoba odpovědná za BL: Ladislava Víchová, ladislava.vichova@paramo.cz 

1.4 Telefonní čísla pro naléhavé situace  
Dispečink PARAMO, a.s.: +420 466 303 175 
Toxikologické informační středisko: Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. pro ČR (24 h denně): 224 919 293, 
224 915 402, Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat 
TRINS (Transportní informační a nehodový systém) tel. +420 476 709 826 

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 
2.1 Klasifikace látky nebo směsi 

Podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) je výrobek klasifikován jako nebezpečný. 
Dráždivost pro kůži: Skin Irrit. 2, H315 
Vážné poškození očí: Eye Dam. 1, H318  

2.2 Prvky označení  
Výstražný symbol nebezpečnosti:  

 

Signální slovo: Nebezpečí 
Nebezpečné látky: Hydroxid vápenatý. Obsahuje sulfonát vápenatý a sodné soli sulfonovaných C10-14 
alkylderivátů benzenu. Může vyvolat alergickou reakci. 
Standardní věty o nebezpečnosti:  
H315 Dráždí kůži. 
H318 Způsobuje vážné poškození očí. 
Pokyny pro bezpečné zacházení:  
P264  Po manipulaci důkladně omyjte ruce. 
P280  Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽI: Omyjte velkým množstvím vody. 
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. 
P362  Kontaminovaný oděv svlékněte. 

mailto:paramo@paramo.cz
http://www.paramo.cz/
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P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 
čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

Další náležitosti 
Výrobek není určen k prodeji spotřebiteli. 

2.3 Další nebezpečnost 
Není látkou perzistentní, bioakumulativní a toxickou nebo vysoce persistentní a vysoce bioakumulativní 
dle kritérií v příloze XIII. nařízení ES (PBT, vPvB). 
Nebezpeční hoření hrozí v případě přehřátí nad teplotu bodu vzplanutí. Při kontaktu s očima může 
způsobit jejich podráždění. Dlouhodobý a opakovaný kontakt s kůží může způsobit podráždění. 
Nepředpokládá se nebezpečí pro životní prostředí. 

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH 

3.1 Látky 
Nejedná se o látku. 

3.2 Směsi 
Chemická charakteristika 

 Směs níže uvedených látek a příměsí.  

Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi 
v pracovním ovzduší 

Identifikační čísla Název látky Obsah v % 
hmotnosti 

Klasifikace dle nařízení 
(ES) č. 1272/2008 

Pozn. 

ES: 215-137-3 
CAS: 1305-62-0 
Registrační číslo: 
01-2119475151-45 

Hydroxid vápenatý 15 Skin Irrit. 2, H315 
STOT SE 3, H335 
Eye Dam. 1, H318 

 

ES: 939-603-7 
CAS: - 
Registrační číslo: 
01-2119978241-36 

Benzenesulfonová kyselina, di-C10-
14 alkyl deriváty, vápenaté soli 

2 Skin Sens. 1, H317 
 

 

ES: 285-597-8 
CAS: 85117-47-1 
Registrační číslo: 
není dostupné 

Benzen, mono C10-14 alkylderiváty, 
sulfonované, sodné soli 

0,25 Skin Sens. 1B, H317  

Úplné texty všech klasifikací a H-vět jsou uvedeny v oddíle 16. 

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

4.1 Popis první pomoci 
V případě první pomoci se postiženému uvolní těsný oděv a udržuje se v teple a v klidu. Pokud je 
postižený při vědomí, uloží se do stabilizované polohy a okamžitě se přivolá lékařská pomoc. V případě 
zástavy srdeční činnosti se poskytne postiženému masáž srdce a přivolá se okamžitě lékařská pomoc. 
Pokud postižený není při vědomí a dýchá, uloží se do stabilizované polohy a přivolá se lékařská pomoc.  
Pokyny pro první pomoc se člení podle jednotlivých cest expozice: 
Expozice vdechováním: V případě nadýchání aerosolu přemístit postiženého na čerstvý vzduch. 
Styk s kůží: Při kontaktu pokožky s přípravkem urychleně postižené místo důkladně omýt vodou a 
mýdlem, ošetřit vhodným krémem.  
Zasažení očí: Zkontrolovat přítomnost kontaktních čoček, pokud je postižený má nasazeny, tak je 
vyjmout. Oči vymývat dostatečným množstvím vody (pokud možno vlažné) po dobu minimálně 15 minut. 
V případě přetrvávajícího podráždění vyhledat lékaře. 
Požití: Vypláchnout ústa vodou, nikdy nevyvolávat zvracení. 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 
Nejsou. 
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4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 
Inhalace: Kontrolujte dýchání a tepovou frekvenci postiženého. Nevyvolávejte zvracení.  
Požití a vdechnutí: Vyvolání zvracení a výplach žaludku jsou kontraindikující. Aplikace živočišného uhlí 
je neefektivní. Postižený je nepřetržitě monitorován po dobu 48 až 72 hodin. Sledování příznaku plicního 
otoku začíná 6 hodin po požití nebo vdechnutí a pokračuje nejméně 48 až 72 hodin. 

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

5.1 Hasiva 
Vhodná hasiva: Těžká, střední, lehká vzduchomechanická pěna, hasicí prášek, CO2. 
Nevhodná hasiva: Proud vody (použít pouze na chlazení). 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 
Produkty hoření a nebezpečné plyny: kouř, oxid uhelnatý, oxid uhličitý. 

5.3 Pokyny pro hasiče 
Zásahové jednotky vystaveny kouři nebo parám musí být vybaveny prostředky pro ochranu dýchání a očí. 
Při zásahu v uzavřených prostorách je nutno použít izolační dýchací přístroj. 

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU  

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 
Zabránit znečištění oděvu a obuvi produktem a kontaktu s kůží a očima. Použít vhodný ochranný oděv, 
znečištěný oděv urychleně vyměnit. Zajistit odvětrání zasaženého místa. Všechny osoby, nepodílející se 
na záchranných pracích, vykázat do dostatečné vzdálenosti. 

6.2 Opatření pro ochranu životního prostředí 
Co nejrychleji zabránit rozšíření úniku a vniku do kanalizací, podzemních a povrchových vod a zeminy, 
nejlépe ohraničením prostoru (hrázky, norné stěny, uzavření kanálových vpustí). Uvědomit příslušné 
orgány. 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 
V případě úniku lokalizovat, a pokud je to možné, produkt odčerpat nebo produkt mechanicky odstranit, 
stáhnout z povrchu vod. Zbytky nebo menší množství nechat vsáknout do vhodného sorbentu (Vapex, 
Chezacarb, piliny, písek) a umístit do vhodných popsaných nádob k předání k zneškodnění v souladu 
s platnou legislativou pro odpady. 

6.4 Odkaz na jiné oddíly 
Kromě pokynů uvedených v tomto oddíle jsou důležité informace uvedené také v oddíle 8 – Omezování 
expozice a v oddíle 13 – Pokyny pro odstraňování. 

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ  
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 

Objekt musí být vybaven podle příslušného standardu ČSN 75 3415. Při manipulaci je třeba dodržovat 
všechna protipožární opatření. Při manipulaci s těžkými obaly použít vhodné manipulační prostředky a 
vyloučit možnost uklouznutí. Při aplikaci nepřekročit doporučenou teplotu 120 °C.   

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 
Skladovat v dobře uzavřených obalech na místech chráněných proti dešti, prachu, horku a jiným 
povětrnostním vlivům. Chránit před vniknutím vody a mechanických nečistot. Doporučená teplota pro 
skladování je 25 °C. 

7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití 
Speciální mazivo.     

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

8.1 Kontrolní parametry  

Směs obsahuje látky, pro něž jsou stanoveny expoziční limity pro pracovní prostředí   
PEL hydroxid vápenatý: 2 mg/m3   oleje minerální (aerosol): 5 mg/m3 
NPK-P hydroxid vápenatý: 4 mg/m3  oleje minerální (aerosol): 10 mg/m3 
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8.2 Omezování expozice 
Dodržování obecných bezpečnostních a hygienických opatření, nejíst, nepít, nekouřit. Po omytí pokožky 
teplou vodou a mýdlem preventivně ošetřit reparačním krémem. 
Ochrana očí a obličeje: Ochranné brýle, případně obličejový štítek.  
Ochrana kůže: Používat ochranné rukavice odolné ropným látkám testované dle EN 374, nejlépe 
z nitrilového nebo neoprenového kaučuku. 
Ochrana dýchacích cest: Není nutná, pokud koncentrace par ve vzduchu nepřekročí koncentrační limity. 
V případě překročení, resp. při tvorbě aerosolu použít únikovou masku s filtrem A, AX (hnědý) nebo jiný 
vhodný typ proti organickým plynům a parám organických látek.  
Tepelné nebezpečí: Není. 
Omezování expozice životního prostředí: Je třeba zamezit úniku do životního prostředí všemi 
dostupnými prostředky.  

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

Vzhled 
skupenství:  tuhá hmota při 20 °C 
barva:    žlutohnědá 

Zápach:   bez zápachu 
Prahová hodnota zápachu: nestanoveno  
pH:   nestanoveno 
Bod skápnutí:  nad 60 °C 
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: nestanoveno  
Bod vzplanutí OK:  nad 285 °C 
Rychlost odpařování: nestanoveno 
Hořlavost (pevné látky, plyny): hořlavá kapalina (IV. třída nebezpečnosti) 
Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti: za běžných podmínek netvoří výbušné páry  
Tlak páry:   < 10 Pa při 20 °C 
Hustota páry:  vzhledem k nízkému tlaku par se nestanovuje 
Relativní hustota:  850 kg/m3 při 15 °C 

Rozpustnost:  nerozpustný ve vodě 
Rozdělovací koeficient:  n-oktanol/voda: nestanoveno 
Teplota samovznícení: nad 345 °C 
Teplota rozkladu:  nestanoveno 
Viskozita:   nestanoveno 
Výbušné vlastnosti: není výbušný 
Oxidační vlastnosti: není oxidující 

9.2 Další informace 
Bod hoření:  nad 310 °C  
Výhřevnost:  nestanoveno 

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA  

10.1 Reaktivita: Není reaktivní. 

10.2 Chemická stabilita: Při předepsaném způsobu skladování je přípravek stabilní. 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí: K nebezpečným reakcím nedochází. 

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: Přítomnost zdrojů vznícení, styk s otevřeným ohněm. 

10.5 Neslučitelné materiály: Silná oxidační činidla. 
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10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: Za normálních podmínek žádné, při hoření za nedostatku vzduchu 
možný vznik oxidu uhelnatého. 

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 
11.1 Informace o toxikologických účincích látky/směsi  

Inhalace 
Inhalace olejové mlhy může způsobit podráždění, bolesti hlavy, nevolnost a dýchací potíže.  

Styk s kůží  
Může způsobit podráždění při opakované expozici. 

Kontakt s očima 
Může způsobit podráždění/pálení. 

Požití  
Může způsobit nevolnost. 

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE  
Výrobek není klasifikován jako nebezpečný pro vodní prostředí. 

12.1  Ekotoxicita 
Výrobek není považován za nebezpečný pro vodní prostředí. Občasné velké emise nebo často se 
opakující drobné emisí mohou mít škodlivý nebo rušivý účinek. 

12.2  Persistence a rozložitelnost: Není lehce biologicky odbouratelný. 

12.3  Bioakumulační potenciál: Neudává se. Na základě hodnoty log P o/w podobných výrobků je možno 
očekávat velmi nízký. 

12.4  Mobilita v půdě: Produkt plave na vodě.  

12.5  Výsledky posouzení PBT a vPvB: Produkt neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v 
souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění. 

12.6 Jiné nepříznivé účinky: Neočekávají se. 

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 
13.1  Metody nakládání s odpady  

Způsoby zneškodňování látky: Odpad nebo nevyužité zbytky předat osobě s oprávněním k nakládání s 
odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech za účelem využití nebo zneškodnění (podle pokynů 
výrobce). 
Kód odpadu: N 13 08 99, v sorbentu: N 15 02 02 
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Řádně vyprázdněný obal odevzdat na sběrné místo 
nebezpečných odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládat na místě určeném obcí nebo předat osobě 
s oprávněním k nakládání s odpady. 
Právní předpisy o odpadech: Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a související 
prováděcí vyhlášky a nařízení. 

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU 
Pojmenování a označení podle evropské dohody o přepravě nebezpečného zboží RID/ADR. 
Není nebezpečnou věcí z pohledu předpisů ADR, RID, ADN, IATA-DGR a IMDG Code. 

14.1  UN číslo: nepodléhá předpisům ADR 

14.2  Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: nevztahuje se 

14.3  Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu: nevztahuje se 

14.4  Obalová skupina: nevztahuje se 

14.5  Nebezpečnost pro životní prostředí: není 

14.6  Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: není 
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14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC:  
Nejsou určeny k hromadné přepravě podle těchto předpisů. 

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH  

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se 
látky nebo směsí 

 Zákon o ochraně ovzduší, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení. 
Výrobek není těkavou organickou látkou (VOC) ve smyslu zákona o ochraně ovzduší, v platném znění, a 
související vyhlášky MŽP. 
 ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 
Podle ČSN 65 0201 je výrobek zařazen do IV. třídy hořlavosti. 
 ČSN 33 0371 Nevýbušná elektrická zařízení – Výbušné směsi – Klasifikace a metody zkoušení 
Podle ČSN 33 0771 je výrobek zařazen do teplotní třídy T3. 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění 
 ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich 

skladování 
 ČSN 75 3418 Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě ropy a ropných látek 

silničními vozidly  
 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích, a o změně některých zákonů 
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a 

omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH) 
 Nařízení komise (EU) č. 830/2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) 
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a 

směsí (CLP)  

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 
  Chemické bezpečnost nebyla posuzována. 

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE  

Seznam standardních vět o bezpečnosti použitých v bezpečnostním listu 
H315 Dráždí kůži. 
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
H318 Způsobuje vážné poškození očí. 
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

Seznam pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu 
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. 
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. 
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní 
čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. 
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte. 
Doplňující údaje na štítku 
Nejsou. 

Další informace důležité z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví člověka 
Výrobek nesmí být – bez zvláštního souhlasu výrobce/dovozce – používán k jinému účelu, než je uvedeno 
v oddíle 1 a 7. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. 

Legenda ke zkratkám a zkratkovým slovům použitým v bezpečnostním listu 
ADR  Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí 
CAS  Chemical Abstract Service 
CLP  Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 
DNEL  Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům 

 EC50  Koncentrace látky, při které je zasaženo 50 % populace 
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 EINECS  Evropský systém existujících obchodovatelných chemických látek 
 EMS  Pohotovostní plán 

ES   Číslo ES je číselný identifikátor látek ne seznamu ES 
IATA  Mezinárodní asociace leteckých dopravců 
IBC  Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné 

chemikálie 
IC50 Koncentrace působící 50% blokádu 
ICAO Mezinárodní organizace pro civilní letectví 
IMDG Mezinárodní námořní přeprava nebezpečného zboží 
ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci 
LC50 Smrtelná koncentrace látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace 
LD50 Smrtelná dávka látky, při které lze očekávat, že způsobí smrt 50 % populace 
LOAEC Nejnižší koncentrace s pozorovaným nepříznivým účinkem  
LOAEL Nejnižší dávka s pozorovaným nepříznivým účinkem 
Log Kow Oktanol-voda rozdělovací koeficient 
MARPOL Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí 
NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku 
NOAEL Hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku 
NOEC Koncentrace bez pozorovaných účinků 
NOEL Hodnota dávky bez pozorovaného účinku 
NPK Nejvyšší přípustná koncentrace 
PBT Persistentní, bioakumulativní a toxický 
PEL Přípustný expoziční limit 
PNEC Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům 
REACH Registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (nařízení EP a Rady 

(ES) č. 1907/2006) 
RID Dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici 
UN Čtyřmístné identifikační číslo látky nebo předmětu převzaté ze Vzorových předpisů 

OSN 
UVCB Látky neznámého nebo proměnlivého složení, komplexní reakční produkty nebo 

biologické materiály 
VOC Těkavé organické sloučeniny 
vPvB Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní 

Eye Dam. Poškození očí 
Skin Irrit. Dráždivost kůže 
Skin Sens. Senzibilizace kůže 
STOT SE Toxicita pro specifické cílové orgány – Jednorázová expozice 

Pokyny pro školení 
Před zahájením práce s produktem je uživatel povinen seznámit se s bezpečnostními zásadami týkajícími 
se zacházení s produktem. Je nutné absolvovat příslušná školení na pracovišti.  

Informace o změnách 
 Změna byla provedena na základě platnosti Nařízení komise (EU) č. 453/2010. 
 Verze 2.1 nahrazuje BL z 29. 11. 2012, změna je v čl. 3.2, 14.6, 15.1, 16.1.  
 Verze 3.0 nahrazuje BL z 14. 2. 2013, změna se týká klasifikace a značení podle CLP. 
 Verze 3.1 nahrazuje BL z 18. 5. 2015, změny jsou v čl. 2.1, 3.2, 14.5, 14.6, 15.1, 16.1, 16.2, připojen je 

expoziční scénář. 
 Verze 3.2 nahrazuje BL z 20. 10. 2015, změny jsou v čl. 2.2, 3.2, 16.1. 
 Verze 3.3 nahrazuje BL z 23. 9. 2016, změny jsou v čl. 1.2, 1.3, 1.4, 2.2, 3.2, 8.1, 9.1, 12.5, 14, 15.1, 16. 

 
Prohlášení: Bezpečnostní list byl vypracován v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 REACH. Obsahuje údaje, které jsou potřebné pro 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Tyto údaje nenahrazují jakostní specifikaci a nemohou být 
považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti tohoto výrobku pro konkrétní aplikaci. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu 
znalostí a zkušeností a jsou v souladu s našimi platnými právními předpisy. Za dodržování regionálních platných právních předpisů 
zodpovídá odběratel. 
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Dodatek: Scénáře expozice pro složku hydroxid vápenatý 
  
Číslo 1: Výroba a průmyslové způsoby použití disperzí v uhlovodíkovém 
prostředí  
1. Název  
Obecný název  Výroba a průmyslové způsoby použití disperze v uhlovodíku.  

Systematický název podle deskriptoru 
použití  

SU3, SU1, SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, 
SU13, SU14, SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24 PC1, PC2, PC3, PC7, 
PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, PC20, 
PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, 
PC35, PC36, PC37, PC38, PC39, PC40 AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, 
AC11, AC13  
(příslušné PROC a ERC jsou uvedeny v části 2)  

Příslušné procesy, úkoly a činnosti  Příslušné procesy, úkoly a činnosti jsou popsány v níže uvedené části 2.  

Metoda posouzení  Posouzení inhalační expozice využívá nástroje pro odhad expozice MEASE.  

2. Provozní podmínky a opatření pro řízení rizik  
 
PROC/ERC  Definice dle REACH  Zahrnuté pracovní úlohy  

PROC 1  Použití v uzavřeném výrobním 
procesu, expozice nepravděpodobná  

Další informace jsou v pokynech ECHA týkajících se požadovaných 
informací a posouzení chemické bezpečnosti, kapitola R12: Systém 
deskriptorů použití (ECHA-2010-G-05-EN). 

PROC 2  Použití v uzavřeném nepřetržitém 
výrobním procesu s příležitostnou 
kontrolovanou expozicí  

 

PROC 3  Použití při uzavřeném sériovém 
výrobním postupu (syntéza nebo 
formulace).  

 

PROC 4  Použití při sériovém a jiném procesu 
(syntéza) s možností expozice.  

 
PROC 5  Míchání nebo směšování v dávkových 

výrobních procesech při formulaci 
přípravků a předmětů (více stadií 
a/nebo významný kontakt).  

 

PROC 7  Nástřikové techniky v průmyslových 
zařízeních  

 
PROC 8a  Přeprava látky nebo přípravku 

(napouštění/vypouštění) z/do 
nádob/velkých kontejnerů v 
nespecializovaných zařízeních.  

 

PROC 8b  Přeprava látky nebo přípravku 
(napouštění/vypouštění) z/do 
nádob/velkých kontejnerů ve 
specializovaných zařízeních  

 

PROC 9  Přeprava látky nebo přípravku do 
malých nádob (specializovaná plnicí 
linka, včetně odvažování)  

 

PROC 10  Aplikace válečkem nebo štětcem   
PROC 12  Použití pěnicích činidel při výrobě pěny   
PROC 13  Úprava předmětů máčením a 

poléváním  
 

PROC 14  Výroba přípravků nebo předmětů 
tabletováním, kompresí, vytlačováním, 
peletizací  

 

PROC 15  Použití jako laboratorního reagentu   
PROC 16  Použití materiálu jako zdroje paliva, lze 

očekávat omezenou expozici 
pocházející z nespáleného výrobku  
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PROC 17  Lubrikace při působení vysokých 
energií a při částečně otevřeném 
procesu  

 

PROC 18  Mazání za vysokoenergetických 
podmínek  

 
PROC 19  Ruční míšení s úzkým kontaktem a 

pouze za použití osobních ochranných 
pracovních prostředků  

 

ERC 1-7, 12  Výroba, formulace a všechny typy 
průmyslového použití  

 
ERC 10, 11  Velmi rozšířené použití předmětů a 

materiálů s dlouhou životností ve 
vnitřních a venkovních prostorách   

 

 
2.1 Kontrola expozice pracovníků  
Vlastnosti výrobku  

Podle metody MEASE je vlastní emisní potenciál látky jedním z hlavních určujících činitelů expozice. To se odráží v přiřazení tzv. třídy fugacity v 
nástroji MEASE. Pro činnosti prováděné s pevnými látkami při okolní teplotě se fugacita odvíjí z prašnosti příslušné látky. V případě činností s horkým 
kovem fugacita vychází z teploty a bere v úvahu teplotu procesu a bod tání příslušné látky. Třetí skupinu tvoří vysoce abrazivní pracovní úlohy, které 
vycházejí z míry opotřebení, nikoli z vlastního emisního potenciálu látky. Předpokládá se, že nástřik disperzí (PROC7 a 11) se podílí na střední emisi.  

PROC  Použití v přípravě  Fyzikální forma  Emisní potenciál  

PROC 7  bez omezení  Disperze v uhlovodíku  střední  

Všechny 
další 
použitelné 
postupy 
PROC  

bez omezení  Disperze v uhlovodíku  velmi nízký  

Použité množství  

Předpokládá se, že skutečná zátěž, s níž se pracuje během jedné směny, neovlivní expozici jako takovou pro tento scénář. Místo toho je kombinace 
míry činnosti (průmyslová vs. profesionální) a hladiny omezení/automatizace (jak je uvedeno v PROC) hlavním určujícím faktorem vlastního emisního 
potenciálu procesu.  

Frekvence a trvání použití/expozice  

PROC  Trvání expozice  

PROC 7  ≤ 240 minut  

Všechny další použitelné postupy PROC  480 minut (není omezeno)  

Lidské činitele, které nejsou ovlivněny řízením rizik  

Předpokládá se, že dechový objem za směnu během všech procesních kroků popsaných v příslušných procesech PROC je 10 m³ za směnu (8 
hodin).  
Další dané provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  

Vzhledem k tomu, že se disperze nepoužívají ve vysokoteplotních metalurgických procesech, má se za to, že provozní podmínky (např. procesní 
teplota a procesní tlak) nejsou relevantní pro posouzení expozice v pracovním prostředí u prováděných procesů.  

Technické podmínky a opatření na úrovni zpracování (zdroje) k předcházení uvolnění  

Opatření pro řízení rizik na úrovni procesu (např. omezení nebo oddělení emisního zdroje) se v procesech obvykle nevyžadují.  

Technické podmínky a opatření s cílem omezit rozptýlení ze zdroje vůči pracovníkům  

PROC  Úroveň izolace  Lokalizované 
kontroly (LC)  

Účinnost LC 
(podle MEASE)  

Další informace  

PROC 7  Jakákoli potenciálně nutná izolace pracovníků od zdroje 
emise je uvedena výše v kapitole „Frekvence a trvání 
expozice“. Snížení délky trvání expozice lze dosáhnout 
například instalací větraných (přetlakových) operačních 
středisek nebo vyloučením přítomnosti pracovníka v 
pracovních prostorách s významnou expozicí.  

místní odvětrávání  78 %  -  
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PROC 19   neuvádí se  neuvádí se  -  

Všechny 
další 
použitelné 
postupy 
PROC  

 nevyžadují se  neuvádí se  -  

Organizační opatření s cílem předcházet/omezit uvolňování, rozptýlení a expozici 
Zabraňte vdechnutí a požití. Pro zajištění bezpečného zacházení s látkou je nutné dodržovat všeobecná hygienická opatření na pracovišti. Tato 
opatření zahrnují správné osobní návyky a úklid (tj. pravidelné čištění pomocí vhodných čisticích zařízení); na pracovišti se nesmí jíst ani kouřit, musí 
se používat standardní pracovní oděv a obuv, pokud není níže uvedeno jinak. Na konci pracovní směny se osprchujte a převlečte. Nenoste 
kontaminovaný oděv doma. Prach neodstraňujte pomocí stlačeného vzduchu.  

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví   

PROC  Specifikace 
prostředků na 
ochranu 
dýchacího 
ústrojí (PODÚ)  

Účinnost 
PODÚ 
(přiřazený 
faktor 
ochrany, 
PFO)  

Specifikace rukavic  Další osobní ochranné prostředky (OOP)  

PROC 7  Maska FFP1  PFO=4  Vzhledem k tomu, že 
Ca(OH)2 patří do třídy 
látek dráždících kůži, 
ve všech procesních 
krocích je povinné 
používat ochranné 
rukavice.  

Je nutné používat prostředky na ochranu očí 
(např. ochranné brýle nebo hledí), jestliže na 
základě povahy a typu aplikace nelze 
vyloučit možnost zasažení očí (tj. uzavřený 
proces). Kromě toho je třeba používat 
odpovídající prostředky na ochranu obličeje, 
ochranný oděv a pracovní obuv.  

Všechny 
další 
použitelné 
postupy 
PROC  

nevyžaduje se  neuvádí se    

Jakýkoli výše specifikovaný PODÚ lze používat pouze, jsou-li současně dodrženy tyto zásady: Délka trvání práce 
(porovnejte s výše popsanou „délkou trvání expozice) by měla zohledňovat dodatečnou fyziologickou zátěž u pracovníka v 
souvislosti s dechovou rezistencí a hmotností samotného PODÚ, zvýšeným termickým stresem kvůli zakrytí hlavy. Kromě 
toho je nutné vzít v úvahu, že schopnost pracovníka používat nástroje a komunikovat je během používání PODÚ snížena.  
Z uvedených důvodů by pracovník měl  

(i) být v dobrém zdravotním stavu (zvláště se zřetelem na zdravotní potíže, které mohou ovlivnit používání 
PODÚ),  

(ii) mít vhodný tvar obličeje, aby se snížila možnost vzniku netěsností mezi obličejem a maskou (např. kvůli jizvám a 
ochlupení na obličeji). Uvedené doporučené prostředky, které vycházejí z těsného pokrytí obličeje, nezaručí 
požadovanou ochranu, pokud se správně a bezpečně nepřizpůsobí tvaru obličeje.  

Zaměstnavatel a soukromě podnikající osoby mají zákonnou odpovědnost za údržbu a výdej prostředků na ochranu 
dýchacího ústrojí a musí zajistit jejich správné používání na pracovišti. Měli by specifikovat a prokázat vhodné postupy v 
rámci programu prostředků na ochranu dýchacího ústrojí včetně školení pracovníků.  
Přehled PFO různých typů PODÚ (podle BS EN 529:2005) je v rejstříku MEASE.  
 
2.2 Kontrola expozice životního prostředí  
Použité množství  

Předpokládá se, že denní a roční množství na daném pracovišti (pro bodové zdroje) není hlavním určujícím faktorem pro 
expozici životního prostředí.  
Frekvence a trvání použití  

Přerušované (< 12krát za rok) nebo kontinuální používání/uvolňování  

Faktory dopadu na životní prostředí, které nejsou ovlivněny řízením rizik  

Průtok přijímající povrchové vody: 18 000 m³/den  

Další dané provozní podmínky, které mají vliv na expozici životního prostředí  

Rychlost vypouštění odtékající vody: 2 000 m³/den  

Technické podmínky a opatření na místě s cílem omezit vypouštění, emise do ovzduší a uvolňování do půdy  
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Cílem opatření pro řízení rizik vztahujících se k životnímu prostředí, je zamezit vypouštění roztoků vápna do komunálních 
odpadních vod nebo do povrchových vod v případě, že by toto vypouštění mohlo způsobit výrazné změny pH. Během 
vypouštění do vodních toků je nutná pravidelná kontrola hodnoty pH. Obecně je třeba vypouštění provádět tak, aby změny 
pH v přijímajících povrchových vodách byly co nejmenší (např. za použití neutralizace). Obecně platí, že většina vodních 
organismů snáší hodnoty pH v rozmezí 6-9. Tato skutečnost je také zohledněna v popisu standardních testů OECD na 
vodních organismech. Zdůvodnění tohoto opatření pro řízení rizik lze najít v úvodní části.  

 
Podmínky a opatření vztahující se k odpadu  
Pevný průmyslový odpad obsahující vápno by se měl opakovaně použít nebo vypustit do průmyslové odpadní vody a dále 
neutralizovat, je-li to nutné.  

 
3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj  
Expozice v pracovním prostředí  

Pro posouzení inhalační expozice byl použit nástroj pro odhad expozice MEASE. Poměr charakterizace rizika (RCR) jepodíl upřesněného 
odhadu expozice a příslušné hodnoty DNEL (tj. odvozené hladiny, při níž nedochází k nežádoucímu účinku) a musí být nižší než 1, aby 
bylo prokázáno bezpečné použití. Pro inhalační expozici RCR vychází z hodnoty DNEL pro Ca(OH)2 ve výši 1 mg/m³ (jako vdechovatelný 
prach) a příslušného odhadu inhalační expozice odvozeného pomocí nástroje MEASE (jako inhalovatelný prach). RCR tedy zahrnuje 
dodatečnou hranici bezpečnosti, protože vdechovatelná frakce je subfrakcí inhalovatelné frakce podle normy EN 481.  

PROC  Metodologie použitá 
pro posouzení 
inhalační expozice  

Odhad 
inhalační 
expozice 
(RCR)  

Odhad dermální expozice (RCR)  

PROC 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8a, 8b, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19  

MEASE  < 1 mg/m³ 
(0,001 – 
0,66)  

Vzhledem k tomu, že Ca(OH)2 patří do třídy látek dráždících kůži, 
dermální expozici je nutné snížit na minimum, je-li to technicky možné. 
Hodnota DNEL pro dermální účinky ještě není odvozena. Dermální 
expozice tedy není v tomto scénáři expozice posouzena.  

Expozice životního prostředí  

Posouzení expozice životního prostředí je relevantní pouze pro vodní prostředí, kde je to použitelné, včetně čističek odpadních vod, 
protože emise vápenné substance se v různých fázích životního cyklu (výroba a použití) většinou týkají (odpadní) vody. Posouzení vlivu a 
rizik na vodní organizmy se zabývá pouze účinkem na organizmy/ekosystémy způsobeným možnými změnami pH v souvislosti s 
vypouštěním OH- s tím, že se toxicita Ca2+ považuje za zanedbatelnou ve srovnání s (možným) účinkem pH. Řeší se pouze místní úroveň 
včetně obecních čističek odpadních vod (ČOV) nebo čističek průmyslových odpadních vod, je-li to použitelné, a to jak pro výrobu, tak i pro 
průmyslové použití, protože se očekává, že jakékoli účinky, které se mohou vyskytnout, se projeví na místní úrovni. Z vysoké rozpustnosti 
ve vodě a z velmi nízké tenze par vyplývá, že se vápenná substance bude vyskytovat převážně ve vodě. Významné emise nebo expozice 
ve vzduchu se kvůli nízké tenzi par vápenné substance neočekávají. Významné emise nebo expozice v suchozemském prostředí se 
neočekávají ani pro tento scénář expozice. Posouzení expozice pro vodní prostředí se tedy zaměří pouze na možné změny pH ve vodě 
odtékající z čističky odpadních vod a v povrchových vodách v souvislosti s vypouštěním OH- na místní úrovni. Posouzení expozice se 
provádí na základě posouzení výsledného vlivu pH: pH povrchové vody se nesmí zvýšit nad hodnotu 9.  
 

Emise v životním 
prostředí  

Při výrobě vápenné substance může docházet k emisi do vody a místnímu zvýšení koncentrace vápenné 
substance, což může ovlivnit pH vodního prostředí. Pokud se neprovede neutralizace pH, vypouštění 
odtékající vody ze závodu vyrábějícího vápennou substanci může ovlivnit pH přijímající vody. pH odtékající 
vody se obvykle měří velmi často a lze ho snadno neutralizovat, jak to často vyžaduje národní legislativa.  

Koncentrace expozice 
v čistírně odpadních 
vod (ČOV)  

Odpadní voda z výroby vápenné substance je proud odpadní vody obsahující anorganickou látku a není tedy 
určena pro biologické čištění. Tok odpadní vody ze zařízení na výrobu vápenné substance se tedy obvykle 
nečistí v biologické čističce odpadních vod (ČOV), ale tuto odpadní vodu lze použít pro úpravu pH kyselých 
odpadních vod, které se čistí v biologických ČOV.  

Koncentrace expozice 
v mořské vodě  

Když se vápenná substance dostane emisí do povrchové vody, jeho sorpce na částice a sedimenty je 
zanedbatelná. Když se vápenná substance vypustí do povrchové vody, pH se může zvýšit v závislosti na 
pufrační kapacitě vody. Čím vyšší je pufrační kapacita vody, tím nižší je účinek pH. Pufrační kapacita, která u 
přírodní vody zabraňuje posunu pH do kyselé nebo zásadité oblasti, je řízena rovnováhou mezi oxidem 
uhličitým (CO2), hydrogenuhličitanovým anionem (HCO3-) a uhličitanovým anionem (CO32-).  

Koncentrace expozice 
v sedimentech  

V tomto SE není zahrnuta oblast sedimentů, protože se u vápenných substancí nepovažuje za důležitou: když 
se vápenná substance dostane emisí do vodního prostředí, její sorpce na částice sedimentu je zanedbatelná.  

Koncentrace expozice 
v půdě a spodní vodě  

Suchozemská část životního prostředí není v tomto scénáři expozice zahrnuta, protože to není považováno za 
důležité.  

Koncentrace expozice 
v atmosférické části 
životního prostředí  

V tomto CSA není zahrnutý vzduch coby součást životního prostředí, protože se u vápenné substance 
nepovažuje za relevantní: při uvolnění do vzduchu ve formě aerosolu dochází k neutralizaci vápenné 
substance následkem její reakce s CO2 (nebo jinými kyselinami) za vzniku HCO3- a Ca2+. Vzniklé soli (např. 
hydrogenuhličitan vápenatý) jsou následně vymyty ze vzduchu a atmosférické emise neutralizované vápenné 
substance tedy ve velké míře končí v půdě a vodě.  
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Koncentrace expozice 
důležitá pro potravní 
řetězec (sekundární 
otrava)  

Bioakumulace v organizmech není pro vápennou substanci relevantní: posouzení rizik v případě sekundární 
otravy se tedy nevyžaduje.  

4. Pokyny následnému uživateli, jak má vyhodnotit, zda pracuje v mezích stanovených scénářem 
expozice  
 
Expozice v pracovním prostředí  
NU pracuje v mezích stanovených příslušným SE, pokud jsou dodržena výše uvedená navrhovaná opatření pro řízení rizik, nebo pokud 
následný uživatel může nezávisle prokázat, že jeho provozní podmínky a zavedená opatření pro řízení rizik jsou dostatečné. Je třeba 
prokázat, že snižují inhalační a dermální expozici na úroveň, která je nižší než příslušná hodnota DNEL (pokud jsou dotyčné procesy a 
činnosti zahrnuty ve výše uvedených PROC), jak je uvedeno v následujícím textu. Pokud naměřené údaje nejsou k dispozici, NU může 
použít vhodný nástroj pro vyhodnocení, např. MEASE (www.ebrc.de/mease.html) pro odhad související expozice. Prašnost použité látky 
lze stanovit podle rejstříku MEASE. Například, látky s prašností nižší než 2,5 % podle metody otáčejícího se bubnu (RDM) jsou 
považovány za „nízkoprašné“, látky s prašností nižší než 10 % (RDM) jsou považovány za „středně prašné“ a látky s prašností ≥10 % jsou 
„vysoce prašné“.  
DNELpři inhalaci: 1 mg/m³ (jako vdechovatelný prach)  
Důležitá poznámka: Následný uživatel (NU) si musí uvědomit, že kromě výše uvedeného, dlouhodobého limitu DNEL existuje také limit 
DNEL pro akutní účinky ve výši 4 mg/m³. Je-li bezpečné použití prokázáno na základě porovnání odhadů expozice s dlouhodobým limitem 
DNEL, je tím současně definován i akutní limit DNEL (podle pokynů R.14 lze hladiny akutní expozice získat vynásobením dlouhodobých 
odhadů expozice faktorem 2). Při použití nástroje MEASE pro odvození odhadů expozice se ukazuje, že délka trvání expozice by měla být 
snížena pouze na polovinu směny v rámci opatření pro řízení rizik (což vede ke snížení expozice o 40 %).  
Expozice životního prostředí  
Pokud pracoviště nesplňuje podmínky stanovené v SE pro bezpečné použití, doporučuje se aplikovat odstupňovaný přístup pro provedení 
posouzení, které bude specifičtější s ohledem na příslušné pracoviště. Pro toto posouzení se doporučuje použít stupňovitý přístup.  
  
Stupeň 1: získat informace o pH odtékající vody a o vlivu vápenné substance na výslednou hodnotu pH. Je-li pH vyšší než 9 a je-li 
převážně způsobeno vápnem, je nutné učinit další opatření, aby se prokázalo bezpečné použití.  
  
Stupeň 2a: získat informace o pH přijímající vody za vypouštěcím bodem. pH přijímající vody nesmí překročit hodnotu 9.  
  
Stupeň 2b: Vzhledem k tomu, že teplota má vliv na rozpustnost vápna, je možné, že případ od případu bude nutné upravit pH odtékající 
vody. Po stanovení maximální přípustné hodnoty pH v odtékající vodě se předpokládá, že všechny koncentrace OH- jsou závislé na 
vypouštění vápna a že se neuvažuje pufrační kapacita (to je nereálný, krajní případ, který lze upravit, jsou-li k dispozici potřebné 
informace). Maximální zátěž vápnem, které se ročně vypouští, aniž by došlo k negativnímu ovlivnění pH přijímající vody, se vypočítá za 
předpokladu chemické rovnováhy. Koncentrace OH- vyjádřená v molech/litr se vynásobí průměrným průtokem odtékající vody a poté se 
vydělí molární hmotností vápenné substance.  
Stupeň 3: Změřte pH přijímající vody za vypouštěcím bodem. Je-li pH nižší než 9, bezpečné použití je přiměřeně prokázáno a SE zde 
končí. Zjistí-li se, že pH je vyšší než 9, je nutné zavést opatření pro řízení rizik: odtékající voda se musí zneutralizovat, což zajistí 
bezpečné použití vápna během výroby nebo fáze použití.  
 

http://www.ebrc.de/mease.html
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Číslo 2: Profesionální způsoby použití disperzí v uhlovodíkovém 
prostředí  
1. Název  
Obecný stručný název  Profesionální způsoby použití disperzí vápenných substancí  

Systematický název podle deskriptoru 
použití  

SU22, SU1, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU10, SU11, SU12, SU13, SU16, SU17, SU18, 
SU19, SU20, SU23, SU24 PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, 
PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, 
PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, PC36, PC37, PC39, PC40 AC1, 
AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13  
(příslušné PROC a ERC jsou uvedeny v části 2)  

Příslušné procesy, úkoly a činnosti  Příslušné procesy, úkoly a činnosti jsou popsány v níže uvedené části 2.  

Metoda posouzení  Posouzení inhalační expozice je založeno na nástroji pro odhad expozice MEASE. 
Posouzení vlivu na životní prostředí je založeno na nástroji FOCUS-Exposit.  

2. Provozní podmínky a opatření pro řízení rizik  
PROC/ERC  Definice dle REACH  Zahrnuté pracovní úlohy  

PROC 2  Použití v uzavřeném nepřetržitém 
výrobním procesu s příležitostnou 
kontrolovanou expozicí  

Další informace jsou v pokynech ECHA týkajících se požadovaných 
informací a posouzení chemické bezpečnosti, kapitola R12: Systém 
deskriptorů použití (ECHA-2010-G-05-EN).  

PROC 3  Použití při uzavřeném sériovém 
výrobním postupu (syntéza nebo 
formulace).  

 

PROC 4  Použití při sériovém a jiném procesu 
(syntéza) s možností expozice.  

 
PROC 5  Míchání nebo směšování v dávkových 

výrobních procesech při formulaci 
přípravků a předmětů (více stadií a/nebo 
významný kontakt).  

 

PROC 8a  Přeprava látky nebo přípravku 
(napouštění/vypouštění) z/do 
nádob/velkých kontejnerů v 
nespecializovaných zařízeních.  

 

PROC 8b  Přeprava látky nebo přípravku 
(napouštění/vypouštění) z/do 
nádob/velkých kontejnerů ve 
specializovaných zařízeních  

 

PROC 9  Přeprava látky nebo přípravku do 
malých nádob (specializovaná plnicí 
linka, včetně odvažování)  

 

PROC 10  Aplikace válečkem nebo štětcem   
PROC 11  Neprůmyslové nástřikové techniky   
PROC 12  Použití pěnicích činidel při výrobě pěny   
PROC 13  Úprava předmětů máčením a poléváním   
PROC 15  Použití jako laboratorního reagentu   
PROC 16  Použití materiálu jako zdroje paliva, lze 

očekávat omezenou expozici 
pocházející z nespáleného výrobku  

 

PROC 17  Lubrikace při působení vysokých energií 
a při částečně otevřeném procesu  

 

PROC 18  Mazání za vysokoenergetických 
podmínek  

 
PROC 19  Ruční míšení s úzkým kontaktem a 

pouze za použití osobních ochranných 
pracovních prostředků  
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ERC2, ERC8a, 
ERC8b, ERC8c, 
ERC8d, ERC8e, 
ERC8f  

Velmi rozšířené používání reaktivních 
látek nebo výrobních pomocných látek v 
otevřených systémech ve vnitřních a 
venkovních prostorách  

Ca(OH)2 se používá v řadě různých způsobů velmi rozšířeného použití: 
zemědělství, lesnictví, chov ryb a krevet, ošetření půdy a ochrana 
životního prostředí.  

 
2.1 Kontrola expozice pracovníků  
Vlastnosti výrobku  

Podle metody MEASE je vlastní emisní potenciál látky jedním z hlavních určujících činitelů expozice. To se odráží v přiřazení tzv. třídy 
fugacity v nástroji MEASE. Pro činnosti prováděné s pevnými látkami při okolní teplotě se fugacita odvíjí z prašnosti příslušné látky. V 
případě činností s horkým kovem fugacita vychází z teploty a bere v úvahu teplotu procesu a bod tání příslušné látky. Třetí skupinu tvoří 
vysoce abrazivní pracovní úlohy, které vycházejí z míry opotřebení, nikoli z vlastního emisního potenciálu látky. Předpokládá se, že nástřik 
disperzí (PROC7 a 11) se podílí na střední emisi.  
PROC  Použití v přípravě  Fyzikální forma  Emisní potenciál  

Všechny použitelné 
postupy PROC  

bez omezení  Disperze v 
uhlovodíku  

velmi nízký  

Použité množství  

Předpokládá se, že skutečná zátěž, s níž se pracuje během jedné směny, neovlivní expozici jako takovou pro tento scénář. Místo toho je 
kombinace míry činnosti (průmyslová vs. profesionální) a hladiny omezení/automatizace (jak je uvedeno v PROC) hlavním určujícím 
faktorem vlastního emisního potenciálu procesu.  

Frekvence a trvání použití/expozice  

PROC  Trvání expozice  

PROC 11  ≤ 240 minut  

Všechny další použitelné postupy PROC  480 minut (není omezeno)  

Lidské činitele, které nejsou ovlivněny řízením rizik  

Předpokládá se, že dechový objem za směnu během všech procesních kroků popsaných v příslušných procesech PROC je 10 m³ za 
směnu (8 hodin).  
Další dané provozní podmínky ovlivňující expozici pracovníků  

Vzhledem k tomu, že se vodné roztoky nepoužívají ve vysokoteplotních metalurgických procesech, má se za to, že provozní podmínky 
(např. procesní teplota a procesní tlak) nejsou relevantní pro posouzení expozice v pracovním prostředí u prováděných procesů.  

Technické podmínky a opatření na úrovni zpracování (zdroje) k předcházení uvolnění  

Opatření pro řízení rizik na úrovni procesu (např. omezení nebo oddělení emisního zdroje) se v procesech obvykle nevyžadují.  

Technické podmínky a opatření s cílem omezit rozptýlení ze zdroje vůči pracovníkům  

PROC  Úroveň 
izolace  

Lokalizované 
kontroly (LC)  

Účinnost LC 
(podle MEASE)  

Další informace  

PROC 19  Izolace 
pracovníků 
od zdroje 
emisí není 
při 
prováděných 
procesech 
obvykle 
nutná.  

neuvádí se  neuvádí se  -  

Všechny další 
použitelné postupy 
PROC  

 nevyžaduje 
se  

neuvádí se  -  

Organizační opatření s cílem předcházet/omezit uvolňování, rozptýlení a expozici  

Zabraňte vdechnutí a požití. Pro zajištění bezpečného zacházení s látkou je nutné dodržovat všeobecná hygienická opatření na pracovišti. 
Tato opatření zahrnují správné osobní návyky a úklid (tj. pravidelné čištění pomocí vhodných čisticích zařízení); na pracovišti se nesmí jíst 
ani kouřit, musí se používat standardní pracovní oděv a obuv, pokud není níže uvedeno jinak. Na konci pracovní směny se osprchujte a 
převlečte. Nenoste kontaminovaný oděv doma. Prach neodstraňujte pomocí stlačeného vzduchu.  

Podmínky a opatření související s hodnocením prostředků osobní ochrany, hygieny a zdraví   
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PROC  Specifikace 
prostředků 
na ochranu 
dýchacího 
ústrojí 
(PODÚ)  

Účinnost 
PODÚ 
(přiřazený 
faktor 
ochrany, 
PFO)  

Specifikace rukavic  Další osobní ochranné prostředky (OOP)  

PROC 11  Maska 
FFP3  

PFO=20  Vzhledem k tomu, že Ca(OH)2 patří 
do třídy látek dráždících kůži, ve 
všech procesních krocích je povinné 
používat ochranné rukavice.  

Je nutné používat prostředky na ochranu očí (např. 
ochranné brýle nebo hledí), jestliže na základě 
povahy a typu aplikace nelze vyloučit možnost 
zasažení očí (tj. uzavřený proces). Kromě toho je 
třeba používat odpovídající prostředky na ochranu 
obličeje, ochranný oděv a pracovní obuv.  

PROC 17  Maska 
FFP1  

PFO=4    

Všechny 
další 
použitelné 
postupy 
PROC  

nevyžaduje 
se  

neuvádí se    

Jakýkoli výše specifikovaný PODÚ lze používat pouze jsou-li současně dodrženy tyto zásady: Délka trvání práce (porovnejte s výše 
popsanou „délkou trvání expozice“) by měla zohledňovat dodatečnou fyziologickou zátěž u pracovníka v souvislosti s dechovou rezistencí 
a hmotností samotného PODÚ, zvýšeným termickým stresem kvůli zakrytí hlavy. Kromě toho je nutné vzít v úvahu, že schopnost 
pracovníka používat nástroje a komunikovat je během používání PODÚ snížena.  
Z uvedených důvodů by pracovník měl  

(i) být v dobrém zdravotním stavu (zvláště se zřetelem na zdravotní potíže, které mohou ovlivnit používání PODÚ),  
(ii) mít vhodný tvar obličeje, aby se snížila možnost vzniku netěsností mezi obličejem a maskou (např. kvůli jizvám a ochlupení na 

obličeji). Uvedené doporučené prostředky, které vycházejí z těsného pokrytí obličeje, nezaručí požadovanou ochranu, pokud se 
správně a bezpečně nepřizpůsobí tvaru obličeje.  

Zaměstnavatel a soukromě podnikající osoby mají zákonnou odpovědnost za údržbu a výdej prostředků na ochranu dýchacího ústrojí a 
musí zajistit jejich správné používání na pracovišti. Měli by specifikovat a prokázat vhodné postupy v rámci programu prostředků na 
ochranu dýchacího ústrojí včetně školení pracovníků.  
Přehled PFO různých typů PODÚ (podle BS EN 529:2005) je v rejstříku MEASE.  
 
3. Odhad expozice a odkaz na jeho zdroj  
Expozice v pracovním prostředí  

Pro posouzení inhalační expozice byl použit nástroj pro odhad expozice MEASE. Poměr charakterizace rizika (RCR) jepodíl upřesněného 
odhadu expozice a příslušné hodnoty DNEL (tj. odvozené hladiny, při níž nedochází k nežádoucímu účinku) a musí být nižší než 1, aby 
bylo prokázáno bezpečné použití. Pro inhalační expozici RCR vychází z hodnoty DNEL pro Ca(OH)2 ve výši 1 mg/m³ (jako vdechovatelný 
prach) a příslušného odhadu inhalační expozice odvozeného pomocí nástroje MEASE (jako inhalovatelný prach). RCR tedy zahrnuje 
dodatečnou hranici bezpečnosti, protože vdechovatelná frakce je subfrakcí inhalovatelné frakce podle normy EN 481.  

PROC  Metodologie použitá pro 
posouzení inhalační 
expozice  

Odhad inhalační 
expozice (RCR)  

Odhad dermální expozice (RCR)  

PROC 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19  

MEASE  < 1 mg/m³ (<0,001 – 0,6)  Vzhledem k tomu, že Ca(OH)2 patří 
do třídy látek dráždících kůži, 
dermální expozici je nutné snížit na 
minimum, je-li to technicky možné. 
Hodnota DNEL pro dermální účinky 
ještě není odvozena. Dermální 
expozice tedy není v tomto scénáři 
expozice posouzena.  

Emise v životním prostředí  Viz použité množství  

Koncentrace expozice v čistírně odpadních vod (ČOV)  Irelevantní pro scénář hranice cesty  

 
Koncentrace expozice v mořské vodě  Irelevantní pro scénář hranice cesty  
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Koncentrace expozice v sedimentech  Irelevantní pro scénář hranice cesty  

Koncentrace expozice v 
půdě a spodní vodě  

Látka  PEC (mg/l)  PNEC (mg/l)  RCR  

 Ca(OH)2  701  1080  0,65  

Koncentrace expozice v atmosferické části 
životního prostředí  

Tento bod není důležitý. Ca(OH)2 není těkavá látka. Tenze par je nižší než 10–5 Pa.  

Koncentrace expozice důležitá pro potravní 
řetězec (sekundární otrava)  

Tento bod je irelevantní, protože vápník lze považovat za všudypřítomnou a 
nezbytnou složku životního prostředí. Popsané způsoby použití významně neovlivňují 
rozdělení složek (Ca2+ a OH-) v životním prostředí.  

Expozice životního prostředí pro ostatní způsoby použití  

Pro všechny ostatní typy použití není provedeno žádné kvantitativní posouzení vlivu na životní prostředí, protože  
  P rovozní podmínky a  opa te ní pro íze ní rizik js ou méně pís né  ne v pípa dě ochra ny ze měděls ké pdy ne bo oš e te ní pdy 
ve stavebnictví  
  Vápno je  s loka  chemicky váza ná  na  zákla dní hmotu. Uvolování je  za ne dba te lné  a  ne dos ta te né k tomu, a by zps obilo 
změnu pH půdy, odpadních nebo povrchových vod.  
  Vápno s e  s pe ciá lně pouívá  pro uvolnění dýcha te lného vzduchu zba ve ného CO2 po reakci s CO2. Tyto aplikace se týkají 
pouze vzduchové složky životního prostředí, kde se využívá vlastností vápna.  
  Ne utra lizace/změna pH je zamýšleným použitím a žádné další účinky kromě chtěných účinků neexistují.   
 
4. Pokyny následnému uživateli, jak má vyhodnotit, zda pracuje v mezích stanovených scénářem 
expozice  
NU pracuje v mezích stanovených příslušným SE, pokud jsou dodržena výše uvedená navrhovaná opatření pro řízení rizik, nebo pokud 
následný uživatel může nezávisle prokázat, že jeho provozní podmínky a zavedená opatření pro řízení rizik jsou dostatečné. Je třeba 
prokázat, že snižují inhalační a dermální expozici na úroveň, která je nižší než příslušná hodnota DNEL (pokud jsou dotyčné procesy a 
činnosti zahrnuty ve výše uvedených PROC), jak je uvedeno v následujícím textu. Pokud naměřené údaje nejsou k dispozici, NU může 
použít vhodný nástroj pro vyhodnocení, např. MEASE (www.ebrc.de/mease.html) pro odhad související expozice. Prašnost použité látky 
lze stanovit podle rejstříku MEASE. Například, látky s prašností nižší než 2,5 % podle metody otáčejícího se bubnu (RDM) jsou 
považovány za „nízkoprašné“, látky s prašností nižší než 10 % (RDM) jsou považovány za „středně prašné“ a látky s prašností ≥10 % jsou 
„vysoce prašné“.  
DNELpři inhalaci: 1 mg/m³ (jako vdechovatelný prach)  
Důležitá poznámka: Následný uživatel (NU) si musí uvědomit, že kromě výše uvedeného, dlouhodobého limitu DNEL existuje také limit 
DNEL pro akutní účinky ve výši 4 mg/m³. Je-li bezpečné použití prokázáno na základě porovnání odhadů expozice s dlouhodobým limitem 
DNEL, je tím současně definován i akutní limit DNEL (podle pokynů R.14 lze hladiny akutní expozice získat vynásobením dlouhodobých 
odhadů expozice faktorem 2). Při použití nástroje MEASE pro odvození odhadů expozice se ukazuje, že délka trvání expozice by měla být 
snížena pouze na polovinu směny v rámci opatření pro řízení rizik (což vede ke snížení expozice o 40 %).  

 Pozn.: 
Expoziční scénáře byly odvozeny ze scénářů pro vodné roztoky. V případě mazadla MKR-CVH nepředpokládáme větší 
rizika, protože hydroxid vápenatý je uzavřen ve většinové uhlovodíkové složce, která zamezuje přímému kontaktu. Produkt 
je za běžných podmínek tuhá látka, kapalný je v tavenině pouze při aplikaci mazadla. 

 

http://www.ebrc.de/mease.html
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