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1. Stručný název scénáře expozice: 

Jiná spotřebitelská použití 
 

Hlavní skupiny uživatelů : SU 21: Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká 

veřejnost = spotřebitelé) 
Oblasti koncového použití : SU 21: Spotřebitelská použití: soukromé domácnosti (= široká 

veřejnost = spotřebitelé) 
Kategorie chemického produktu : PC28: parfémy, vůně 

PC39: kosmetika, přípravky pro osobní péči 
 

Kategorie uvolňování do životního 

prostředí 

: ERC8a, ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních 

pomocných látek v otevřených systémech ve vnitřních 
prostorách, Velmi rozšířené používání výrobních pomocných 

látek v otevřených systémech ve venkovních prostorách 

 
 

2.1 Scénář přispívající k omezování expozice životního prostředí: 

ERC8a, ERC8d: Velmi rozšířené používání výrobních pomocných látek v otevřených 
systémech ve vnitřních prostorách, Velmi rozšířené používání výrobních pomocných 
 látek v otevřených systémech ve venkovních prostorách  

 

Charakteristické vlastnosti produktu 

Dynamická viskozita : 2,5 mPa.s při 20 °C 

 
 
 
 
 
 

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH 
Další pokyny k dobré praxi : Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí. 

 

2.2 Scénář přispívající k řízení expozice spotřebitelů, pokud jde o: PC28, PC39: parfémy, 
 vůně, kosmetika, přípravky pro osobní péči  

 

Charakteristické vlastnosti produktu 

Fyzická forma (v okamžiku použití) : Kapalná látka 

Tenze par : 60,2 hPa 

 
 
 
 
 
 
 

Další rada ke správné praxi vedle hodnocení chemické bezpečnosti podle REACH 

Další pokyny k dobré praxi : Provozní podmínky jsou popsány v konkrétním dokumentu EU 

a hodnoceny mimo rámec REACH v souladu s článkem 2 
odst. 6 REACH. 
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3. Odhad expozice a odkaz na jjí původ 

 

Životní prostředí 

nepoužitelné 
Zdraví 

 

 
4. Návod pro následného uživatele k vyhodnocení, zda pracuje v mezích daných 
scénářem expozice 

 

 
Životní prostředí 

Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí. 

 

Zdraví 

 
 

Informace o škálování výpočtů lze získat na e-mailové adrese "reach@de.sasol.com". Pokud není 

uvedeno jinak, byl pro odhad expozice na pracovišti použit nástroj ECETOC TRA. Pokud jsou použita jiná 
opatření pro řízení rizik/podmínky použití, měli by uživatelé zajistit, aby byla rizika řízena na minimálně 

srovnatelné úrovni. Není k dispozici posudek pro expozici životního prostředí. 
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