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ANOTACE A KLÍČOVÁ SLOVA 

 

Anotace 

Předložená bakalářská práce se zabývá zpracováním scénářů expozice z pohledu 

výrobce směsí. V teoretické části je popsán význam a formy scénářů expozice, spolu se 

základními principy posouzení chemické bezpečnosti podle nařízení REACH. Následně 

jsou v práci vymezeny hlavní povinnosti a procesy, které se vztahují ke zpracování scénářů 

expozice výrobcem směsi. Teoretické poznatky jsou aplikovány v praktické části, v níž je 

rozebrán vzorový příklad dvousložkové směsi. Pro zvolenou směs jsou zpracovány tři 

scénáře expozice, k jejichž tvorbě je přistupováno odlišnými metodami. 

Klíčová slova: bezpečnostní list, scénář expozice, směs, formulátor směsí, nařízení 

REACH 

 

Summary 

This bachelor thesis deals with the processing of exposure scenarios from the 

perspective of the mixture formulator. The theoretical section describes the importance and 

form of exposure scenarios, along with the basic principles of the chemical safety 

assessment under REACH Regulation. Subsequently, the thesis defines the main 

responsibilities and processes related to the processing of exposure scenarios by 

formulators. Theoretical knowledge is applied in the practical part, where an example of 

binary mixture is discussed. Three exposure scenarios are developed for the selected 

mixture while different methods are used. 

Keywords: safety data sheet, exposure scenario, mixture, formulator of the mixtures, 

REACH regulation  



 

 

 

OBSAH 

  

1. ÚVOD .................................................................................................................. 1 

2. SCÉNÁŘE EXPOZICE, JEJICH VÝZNAM A FORMA .................................. 3 

2.1. Struktura a typy scénářů expozice ................................................................ 3 

2.2. Deskriptory použití ....................................................................................... 5 

3. POSOUZENÍ CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI ..................................................... 6 

3.1. Posouzení nebezpečnosti .............................................................................. 7 

3.2. Posouzení expozice ...................................................................................... 8 

3.2.1. Modelování expozice ............................................................................... 9 

3.2.2. Určená a nedoporučená použití ............................................................. 11 

3.3. Charakterizace rizik ................................................................................... 12 

3.4. Kontrola rizik a případné opakování CSA ................................................. 13 

4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ SCÉNÁŘE EXPOZICE SMĚSI................... 14 

4.1. Shromažďování informací pro bezpečné použití směsí ............................. 14 

4.1.1. Případy, kdy nemusí být poskytován bezpečnostní list nebo expoziční 

scénář  ............................................................................................................... 15 

4.2. Ověřování použití ....................................................................................... 16 

4.3. Přeškálování a nápravná opatření ............................................................... 17 

4.4. Určení informací, které je potřeba sdělovat uživatelům směsi .................. 19 

4.4.1. Top-down přístup ................................................................................... 20 

4.4.2. Bottom-up přístup .................................................................................. 22 

4.5. Sdělování informací uživatelům směsí ...................................................... 22 

4.5.1. Způsoby sdělování informací pro bezpečné používání směsí ............... 22 

4.5.2. Standardní formáty a pomůcky pro sdělování informací ...................... 24 



 

 

 

5. PŘÍKLAD ZPRACOVÁNÍ SCÉNÁŘÚ EXPOZICE U SMĚSI ...................... 25 

5.1. Identifikace nebezpečnosti složek směsi .................................................... 26 

5.2. Posouzení způsobů použití směsi metodou Top-down .............................. 30 

5.2.1. Posouzení expozice člověka při výrobě směsi ....................................... 31 

5.2.2. Posouzení expozice životního prostředí při výrobě směsi ..................... 33 

5.3. Posouzení způsobů použití směsi metodou Bottom-up ............................. 35 

5.3.1. Použití ředidla S 6003 v nátěrových hmotách profesionálními uživateli . 

  ............................................................................................................... 36 

5.3.2. Použití ředidla S 6003 v nátěrových hmotách spotřebitelem ................ 39 

5.3.3. Kontrola scénářů expozice vytvořených metodou Bottom-up .............. 40 

5.4. Způsob sdělování informací následnému uživateli u vybrané směsi ......... 41 

6. ZÁVĚR .............................................................................................................. 42 

POUŽITÁ LITERATURA ......................................................................................... 45 

SEZNAM OBRÁZKŮ ............................................................................................... 49 

SEZNAM TABULEK ................................................................................................ 50 

SEZNAM PŘÍLOH .................................................................................................... 51 

 



 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AC kategorie předmětů 

CCA metoda pro výběr kritické složky (Critical Component Approach) 

CLP nařízení (ES) č. 1272/2008 (Classification, Labelling, Packaging)  

CMR karcinogenní, mutagenní, reprodukčně toxické 

CSR zpráva o chemické bezpečnosti (Chemical Safety Report) 

CSR NU zpráva o chemické bezpečnosti vypracovaná následným uživatelem 

ČOV čistička odpadních vod 

DNEL odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům 

(Derived No-Effect Level) 

DMEL odvozená minimální úroveň, při které dochází k nepříznivým 

účinkům (Derived Minimal Effect Level) 

DPD směrnice 1999/45/ES, metoda pro určení hlavní složky   

EGRET program pro hodnocení rizika a expozice (ESIG GES Risk and 

Exposure tool) 

ECHA Evropská agentura pro chemické látky 

ERC kategorie uvolňování do životního prostředí 

ESCOM standardní fráze pro komunikaci ve scénářích expozice 

ESIG Evropský svaz průmyslu rozpouštědel 

GSE generický scénář expozice 

LC50 letální koncentrace, při které uhyne 50% testovaných zvířat 

LOAEL nejnižší úroveň, při které jsou pozorovány nepříznivé účinky 

(Lowest Observed Adverse Effect Level) 

NOAEL úroveň, při níž nejsou pozorovány nepříznivé účinky (No Observed 

Adverse Effect Level) 



 

 

NOEC koncentrace látky, při které nejsou pozorovány negativní účinky 

(No Observed Effect Level) 

OC výrobní podmínky (Operating Conditions) 

OOPP osobní ochranné pracovní pomůcky 

PBT perzistentní, bioakumulativní, toxický 

PC kategorie chemických produktů 

PNEC odhad koncentrace, při níž nedochází k nepříznivým účinkům 

(Predicted No-Effect Concentration) 

PROC kategorie procesů 

RCR míra charakterizace rizika (Risk Characterization Ratio) 

REACH nařízení (ES) č. 1907/2006 (Registration, Evaluation, Authorization 

and restriction of Chemicals) 

RMM opatření pro řízení rizik (Risk Management Measures) 

SE scénář expozice 

SPERC specifická kategorie uvolňování do životního prostředí 

SU oblast použití 

vPvB vysoce perzistentní, vysoce bioakumulativní 
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1. ÚVOD 

Základním pravidlem při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi je 

zajištění ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Bezpečné nakládání s chemickými 

látkami a směsmi je řešeno v řadě legislativních předpisů, ať už se jedná o bezpečnost na 

pracovišti, ochranu spotřebitele nebo životního prostředí. Stěžejním nástrojem bezpečného 

zacházení s chemikáliemi je tzv. management rizik. V rámci managementu rizik jsou rizika 

plynoucí z expozice chemickým látkám postupně identifikována, hodnocena a nakonec 

řízena, aby bylo dosaženo optimálního stavu ochrany lidského zdraví a životního prostředí.  

Legislativní rámec pro management rizik v oblasti chemikálií vytváří nařízení 

Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a 

omezování chemických látek, ze dne 18. prosince 2006 (nařízení REACH) ve znění 

pozdějších předpisů. 

Nařízení REACH ukládá řadu povinností v oblasti managementu rizik nebezpečných 

látek výrobcům, dovozcům, distributorům a následným uživatelům látek (samotných, 

obsažených ve směsích nebo v předmětech). Díky nařízení REACH jsou systematicky 

získávány informace o nebezpečnosti látek a o způsobu jejich použití v rámci jejich 

životního cyklu od výroby, přes použití až po likvidaci. Tyto informace jsou následně 

v dodavatelském řetězci předávány spolu s  doporučením pro řízení rizik, přičemž 

základním komunikačním nástrojem je bezpečnostní list rozšířený o tzv. expoziční scénáře. 

Expoziční scénáře jsou souhrnem informací popisujících podmínky použití látky, při 

kterých jsou rizika spojená s expozicí látce náležitě kontrolována. Definují minimální 

bezpečnostní prvky, které by měl při svém použití následný uživatel dodržet. Ačkoliv jsou 

scénáře expozice primárně navrženy pro látky, jejich tématika je v současné době velmi 

aktuální také pro výrobce směsí. 

Od června roku 2015 skončí přechodné období, ve kterém bylo možné používat pro 

směsi bezpečnostní listy ve formátu podle původní přílohy II nařízení REACH.  S účinkem 

od 1. června 2015 se musí uspořádání bezpečnostních listů pro směsi upravit tak, aby 

odpovídalo příloze I nařízení Komise (EU) č. 453/2010. K tomuto datu se dále váže 

povinnost směsi klasifikovat, balit a označovat podle nařízení nařízením (ES) č. 1272/2008 
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(tzv. nařízení CLP), které nahrazuje dřívější směrnici pro označování přípravků 

1999/45/ES.  

Výrobci směsí musí od 1. června 2015 do bezpečnostního listu kromě nové 

klasifikace zahrnout také pokyny pro bezpečné používání všech látek obsažených ve směsi. 

Této povinnosti mohou dosáhnout třemi způsoby, které budou v práci popsány. Každé 

řešení má své výhody i nevýhody a jeho aplikace závisí na konkrétním případu. Na rozdíl 

od látek nemusí bezpečnostní list směsi nutně obsahovat scénáře expozice, ačkoliv forma 

sdělování informací pro bezpečné použití se jim může velmi blížit. 

Evropská agentura pro chemické látky ECHA vydala metodické pokyny, které 

popisují, jak se scénáři expozice pracovat a jak je vytvářet. Tyto postupy jsou velmi 

obsáhlé a jsou zaměřeny především na látky nebo na následné uživatele obecně. Je proto 

vhodné vypíchnout a stručně popsat hlavní povinnosti, které se v souvislosti se scénáři 

expozice týkají směsí. Vytvořit pokyny pro zpracování expozičního scénáře směsi je 

hlavním cílem této práce. 

Aby mohl výrobce směsi přistoupit k samotnému zpracování scénářů expozice, musí 

disponovat znalostmi o jejich principu, jak a kdy jsou vytvářeny. Z toho důvodu je v této 

bakalářské práci vysvětlen význam a forma scénářů expozice a popsána základní pravidla 

posouzení chemické bezpečnosti podle nařízení REACH. Pokyny pro zpracování scénáře 

expozice směsi jsou zaměřeny na pět základních kroků, které by měl výrobce směsí 

provést.  V práci je popsán způsob, jakým jsou informace o bezpečném použití látek ve 

směsi předávány v dodavatelském řetězci, dále jak si výrobci směsí mohou ověřit a zajistit, 

aby bezpečnost jejich použití, jakožto i použití jejich zákazníků, byla posouzena a náležitě 

řízena. Nakonec jsou v práci definovány metody, jakými by měli výrobci směsi určit 

informace, které je potřeba sdělovat jejich uživatelům, a formy tohoto sdělení. 

Teoretické znalosti jsou aplikovány na praktickém příkladu, který představuje 

jednoduchá směs dvou organických rozpouštědel. Vzorová směs je reálně dostupná na 

trhu, aby příklad co nejvíce odpovídal skutečnosti. Dále směs obsahuje pouze dvě 

nereaktivní komponenty, které mají odlišný profil nebezpečnosti (alifatický a aromatický 

uhlovodík). Při více složkách by náročnost zpracování scénáře expozice přesahovala 

rozsah bakalářské práce. Vybrané zpracované expoziční scénáře jsou přiloženy 

k bakalářské práci.  
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2. SCÉNÁŘE EXPOZICE, JEJICH VÝZNAM A FORMA 

Scénáře expozice, jakožto příloha bezpečnostních listů, představují v managementu 

rizik podle nařízení REACH nový komunikační nástroj nesoucí informace o bezpečném 

použití látky (samotné, ve směsi nebo v předmětu) během celého jejího životního cyklu 

v dodavatelském řetězci od výroby, přes použití až po likvidaci.  

Tyto dokumenty popisují poměrně podrobným způsobem veškeré významné faktory 

určující expozici v závislosti na definovaném použití. Mohou popisovat jednu konkrétní 

operaci, ale také několik procesů nebo použití najednou. Obsahují informace o provozních 

podmínkách (např. trvání a četnost použití nebo použité množství, teplotu nebo pH 

procesu) a nezbytná opatření pro řízení rizik (např. místní odvětrávání nebo určitý druh 

ochranných rukavic, čištění odpadní vody nebo odpadního plynu).[8]  

Význam scénářů expozice nespočívá pouze v doporučení pro řízení rizik, naopak má 

pro následné uživatele zavazující charakter. Nařízení REACH i chemický zákon č. 

350/2011 Sb. ve znění novely č. 61/2014 Sb. mimo jiné stanovuje následným uživatelům 

povinnost zavést vhodná opatření k náležitému omezení rizik identifikovaných v 

bezpečnostních listech (a tudíž i ve scénářích expozice).[21][27] 

2.1. Struktura a typy scénářů expozice 

Ačkoliv se jedná o dokument velkého významu a s řadou vyplývajících povinností 

pro následné uživatele, formát expozičních scénářů není pevně stanoven a jejich obsah se 

může značně lišit případ od případu.  

Scénáře expozice pro informaci účastníků dodavatelského řetězce by měly obsahovat 

alespoň tyto informace[8]: 

 stručný název, který naznačuje obsah scénáře expozice, 

 procesy a činnosti, na které se scénář expozice vztahuje, 

 trvání a četnost použití, 

 fyzikální forma výrobku obsahujícího látku a koncentrace látky, 

 použité množství v daném časovém období anebo během činnosti, 

 provozní podmínky použití, 

 opatření pro řízení rizik, 
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 opatření v rámci nakládání s odpady, 

 odhad expozice včetně odkazu na jeho zdroj, 

 rady pro následné uživatele, jak kontrolovat, zda při práci nepřekračují limity 

stanovené ve scénáři expozice. 

Obvykle bývají scénáře expozice členěny do čtyř nebo sedmi oddílů. V této 

bakalářské práci bude využita varianta se čtyřmi oddíly, které jsou rozděleny na: 

1. název scénáře expozice,  

2. výrobní podmínky a opatření pro řízení rizik, 

3. odhad expozice 

4. pokyny pro následného uživatele pro zhodnocení, zda pracují v rámci kritérií 

SE. 

Existují případy, kdy provozní podmínky nebo nástroje k řízení rizik jsou totožné pro 

několik způsobu použití (např. technické vybavení pracoviště, účinnost větrání, využití 

čističky odpadních vod). V těchto situacích je vhodné konstantní podmínky popsat shrnout 

do jednoho scénáře expozice, který je následně rozdělen na několik dílčích částí podle 

kategorie použití a expozice. Např. je možné rozdělit scénář expozice pro průmyslový 

nástřik barev na dílčí scénáře pro míchání, plnění zařízení, ruční či mechanické stříkání, 

čistící aplikace apod.[10] 

Ještě širší pojetí sdružování expozičních scénářů představují tzv. generické scénáře 

expozice, které vypracovaly různé asociace uživatelů zastupující specifický sektor 

průmyslu (např. automobilový průmysl, průmysl rozpouštědel, čisticí prostředky a 

detergenty atd.). 

Generický scénář expozice (GSE) se zaměřuje na provozní podmínky a opatření 

k řízení rizik typické pro operace v daném odvětví. Následní uživatelé si tak mohou vybrat 

GSE relevantní pro oblast jejich činnosti. Samotné použití GSE ještě neznamená, že 

automaticky pokrývá konkrétní použití uživatele. Vždy je nutné GSE patřičně upravit a 

doplnit do něj specifická data pro uživatelské použití charakteristická. 

Objevují se také snahy vytvářet generické scénáře expozice pro určité typy směsí. 

Princip je založený na definici reprezentativní směsi pro danou oblast použití, které jsou 

přiřazeny konkrétní výrobní podmínky a opatření k řízení rizik. Pro výběr vhodné 
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reprezentativní směsi je rozhodující také klasifikace jednotlivých složek, jejich 

koncentrační zastoupení a splnění dalších kritérií, které vymezují použitelnost daného 

generického scénáře expozice.[23] 

2.2. Deskriptory použití 

Pojem deskriptory použití zahrnuje kategorizační systém, který umožňuje 

standardizovaným způsobem popsat obecný způsob použití a vytvořit stručný název 

scénáře expozice. Tento systém přispívá ke zjednodušení a zprůhlednění komunikace 

v rámci dodavatelského řetězce a je také využíván v IT nástrojích, se kterými pracuje 

agentura ECHA (např. registrační software IUCLID).[7] 

Existuje pět druhů deskriptorů, z nichž každý představuje vlastní seznam kategorií. 

Jedná se o tyto druhy deskriptorů [9]: 

 SU – Oblast použití: Používá se k popisu toho, v jaké oblasti trhu a průmyslu 

se daná látka používá, ať už samotná, nebo ve směsích. Tento deskriptor také 

pokrývá použití v soukromých domácnostech a ve veřejné sféře. 

 PC - Kategorie chemických produktů: Popisuje typ přípravku (směsi), ve 

kterém se látka používá. 

 PROC - Kategorie procesů: Popisuje typ technických operací nebo 

provozních jednotek, ve kterých se látka používá, ať už samotná, nebo ve 

směsích. Ty mají vliv na předpokládanou expozici, a tedy na potřebná 

opatření pro řízení rizik. 

 ERC – Kategorie uvolňování do životního prostředí: popisuje podmínky 

používání látek a potenciál k uvolňování z hlediska životního prostředí.  

 AC - Kategorie předmětů: Popisuje typ předmětu, který je z dané látky 

vyroben (tato kategorie se používá, pouze pokud je to relevantní). 

Deskriptory ERC představují zvláštní skupinu deskriptorů, kterou lze chápat jako 

obecný a široce použitelný scénář expozice pro životní prostředí. Definice deskriptorů 

ERC v sobě zahrnuje frakci látky, která se pro danou kategorii předpokládá, že se uvolní 

do složek životního prostředí (do ovzduší, vody či půdy). Tento odhad byl modelován 

agenturou ECHA pro nejhorší možný případ a je proto příliš konzervativní. Průmyslové 

asociace odhady ERC přepočítaly pro obvyklé podmínky použití, které je typické v jejich 
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odvětví, a tím učinili odhad expozice mnohem reálnější. Přepočítané ERC na specifické 

průmyslové podmínky se označují SPERC a jsou opatřeny kódem, který v sobě mimo jiné 

nese číslo výchozího ERC a identifikaci průmyslové asociace zodpovědné za vyvinutí 

daného SPERC. Ke každé kategorii SPERC je vydán pracovní list (tzv. Fact Sheet), který 

popisuje její rozsah použitelnosti. [3]  

3. POSOUZENÍ CHEMICKÉ BEZPEČNOSTI 

Scénáře expozice, které jsou předávány v dodavatelském řetězci jako příloha 

bezpečnostních listů, vznikají při proceduře, kterou nařízení REACH nazývá „posouzení 

chemické bezpečnosti“. Cílem posouzení je prokázat, že rizika plynoucí z expozice látce, 

při výrobě a použití, jsou náležitě kontrolována a řízena za použití určitých provozních 

podmínek (OC) a opatření k řízení rizik (RMM).[21]  

Posouzení chemické bezpečnosti provádějí v prvé řadě výrobci nebo dovozci v rámci 

procesu registrace. Do posouzení chemické bezpečnosti zahrnují žadatelé o registraci 

kromě vlastního použití také všechna relevantní použití, pro které jsou látky uváděny na 

trh. Následní uživatelé mají také možnost provést vlastní posouzení chemické bezpečnosti. 

K tomuto kroku se uchylují zejména tehdy, pokud jejich použití látky (případně použití 

jejich zákazníků) není doporučeno nebo pokryto bezpečnostním listem dodavatele a 

neuplatňuje se na ně žádná z šesti výjimek podle článku 37 odst. 4 nařízení REACH.
 
[21]  

Rozsah posouzení následným uživatelem je daleko užší a jeho provedení méně 

náročné, než je tomu v případě žadatele o registraci.[8] Následný uživatel posuzuje pouze 

ta použití, která nejsou pokryta v obdrženém bezpečnostním listě. V případě směsí se 

posouzení chemické bezpečnosti může omezovat pouze na ty složky, pro které 

bezpečnostní listy nepokrývají použití celé směsi. 

Posouzení chemické bezpečnosti je požadováno u látek podléhající registraci, které 

vyrábí nebo dováží jedním subjektem v množství vyšším než 10 tun ročně a látka je 

klasifikována jako nebezpečná nebo je považována za PBT/vPvB.  

Posouzení chemické bezpečnosti spočívá v následujících krocích [7]: 

 Posouzení nebezpečnosti 

 Posouzení expozice 
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 Charakterizace rizik 

 Kontrola rizik a případné opakování CSA 

3.1. Posouzení nebezpečnosti 

Posouzení nebezpečnosti zahrnuje sběr a získávání informací o látce nebo směsi 

z literatury, modelování nebo experimentů. Výchozími informacemi jsou fyzikálně-

chemické charakteristiky, klasifikace látky nebo směsi v souladu se směrnicemi 

67/548/EHS, 1999/45/ES nebo s nařízením ES č. 1272/2008, nebezpečnost pro lidské 

zdraví a životní prostředí vyjádřená expozičními limity, vlastnosti PBT a vPvB.  

Fyzikálně-chemické vlastnosti, jako jsou hořlavost, výbušnost a oxidační potenciál, 

jsou v rámci nařízení REACH hodnoceny zejména z hlediska, jakým mohou přispívat 

k  ohrožení zdraví osob nebo životního prostředí. Hodnocení chemických materiálů 

v souvislosti s jejich potenciálem způsobit závažnou havárii (požár, výbuch, nebezpečnou 

chemickou reakci) je řízeno jiným legislativním předpisem, konkrétně směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU – SEVESO III. Následující text se bude proto 

zaměřovat především na rizika spojená s poškozením zdraví a ekologickým ohrožením. 

Zatímco hodnocení nebezpečnosti chemických látek je poměrně zvládnutou 

disciplínou, v případě směsí je díky své variabilitě stále předmětem hlubokého zkoumání. 

Směsi mohou být jednoduché (vodné roztoky) i složité (např. průmyslové odpady, 

petrochemické produkty apod.), kompletně nebo jen částečně popsané a jejich složení 

může být stabilní nebo proměnlivé. Tato různorodost zákonitě komplikuje způsob 

hodnocení nebezpečnosti, ke kterému je potřeba vždy přistupovat individuálně.[20] 

Existují tři způsoby, jak lze hodnotit nebezpečnost u chemických směsí: a) 

experimentální údaje konkrétní směsi, b) odvození údajů od směsi s podobným složením, 

c) využití dat o jednotlivých složkách směsi. Třetí způsob hodnocení je nejrozšířenější, 

ačkoliv jeho výsledky mohou být nejméně přesné. Výhodou však zůstává, že směs není 

potřeba přímo testovat. Kalkulační metoda umožňuje kombinovat individuální rizika 

jednotlivých komponent na principu aditivního účinku vztahu dávka-reakce. Na prostý 

výpočet nelze však ve všech případech spoléhat, jelikož je nutno vzít v úvahu také 

vzájemnou interakci složek směsi, např. synergické, antagonické, kompetitivní, inhibiční, 

katalyzační a reakční účinky. Při interpretaci výsledků, tedy přiřazení určitého indexu 
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nebezpečnosti hodnocené směsi, je proto rozhodující profesionální odhad jeho 

věrohodnosti.[20] 

Nařízení REACH zavádí nové expoziční limity DNEL a PNEC. Jedná se o odvozené 

úrovně, při nichž nedochází k nebezpečným účinkům pro lidské zdraví nebo životní 

prostředí. 

DNEL se obvykle vyjadřuje jako vnější hodnota expozice, při níž se nepředpokládají 

nežádoucí účinky na lidské zdraví. Při odvozování DNEL musí být zvolen nejvýznamnější 

účinek na lidské zdraví pro daný typ expozice (cesta expozice, skupina obyvatel, délka 

trvání a způsob účinku). Hodnota DNEL je získána na základě expozičních limitů NOAEL 

resp. LOAEL, které se využívají v toxikologii chemických látek a které jsou korigovány o 

hodnotící faktory nařízení REACH. Pro jednu chemickou látku může být zapotřebí odvodit 

několik úrovní DNEL.[7] 

Pro některé látky nelze úrovně DNEL odvodit, protože mají buď bezprahové účinky 

(karcinogeny, mutageny, látky toxické pro reprodukci – tzv. účinky CMR), nebo protože 

dostupné údaje pro některé prahové účinky běžně neumožňují stanovení DNEL (např. u 

senzibilizátorů a žíravin). V případě CMR látek jsou pak přiřazovány semikvantitativní 

referenční úrovně DMEL (odvozená úroveň, při které dochází k minimálním nežádoucím 

účinkům). Senzibilizační látky, žíraviny a iritanty jsou hodnoceny kvalitativně. [7] 

PNEC pro specifickou složku životního prostředí (voda, vzduch, sedimenty, půda, 

ČOV, potravinový řetězec) označuje určitou mezní hodnotu koncentrace, pod jejíž 

hladinou se neobjevují nežádoucí účinky na ekosystémy, a je odvozena na základě 

dostupných informací o toxicitě pro druhy z příslušných prostředí. Hodnota PNEC je 

odvozena z koncových bodů zkoušek toxicity (LC50 nebo NOEC) za použití příslušných 

hodnotících faktorů nařízení REACH.[7] 

3.2. Posouzení expozice 

Posouzení expozice souvisí s hodnocením způsobu použití dané látky (samotné, ve 

směsi nebo předmětu). Způsobem použití se přitom rozumí např. výroba látky, směšování, 

skladování, transport, použití v průmyslu i konečným uživatelem, až po samotnou 

likvidaci. Způsoby použití se od sebe liší provozními podmínkami, délkou a frekvencí 

expozice, koncentrací použité látky a také aplikovaným opatřením pro řízení rizik. 
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Expozice během různých způsobů použití se liší, a proto je nutné pracovat s několika 

scénáři expozice. Sledují se přitom všechny případné cesty expozice ve vztahu k člověku, 

životnímu prostředí a všem skupinám obyvatel. 

Cílem hodnocení expozice je definovat expoziční scénáře, které budou popisovat 

provozní podmínky a opatření k řízení rizik, a následně odhadnout úrovně expozice 

člověka a životního prostředí.  

Odhad expozice se vždy vztahuje k definovaným scénářům expozice. Odhad lze 

provést na základě modelování nebo na základě naměřených údajů, podle toho, co je k 

dispozici. Zahrnuje například odhad koncentrace dané látky ve vzduchu vnitřních prostor 

na pracovišti nebo v domácnosti, množství látky, která se dostane do kontaktu s pokožkou 

při používání předmětu, nebo koncentrace látky, které lze očekávat v sedimentech vodních 

toků. Odhad expozice lze provést jako stupňovitý proces počínaje konzervativním (méně 

detailním) předpokladem emisí a expozice až po využití sofistikovaných modelovacích 

nástrojů, které poskytují přesnější odhady expozice.[7][8] 

3.2.1. Modelování expozice 

Ne vždy má hodnotitel k dispozici naměřené údaje úrovní expozice v rámci 

pracovního nebo životního prostředí. V těchto případech může nedostatek informací 

nahradit nástrojem k modelování a odhadu expozice. 

V současné době existuje několik volně dostupných nástrojů pro odhad expozice. 

Nástroje se liší svou mírou sofistikace a použitelnosti. Některé z nich jsou konzervativní 

screeningové modely, jiné zahrnují větší specifikaci parametrů a poskytují tak průkaznější 

odhad pro určité scénáře.[12] Některé nástroje jsou širokospektrální, jiné jsou využitelné 

jen pro konkrétní průmyslový sektor (např. kosmetiku, čisticí prostředky, automobilový 

průmysl apod.). 

Následující programy patří mezi nejvíce používané a často je na ně odkazováno 

v expozičních scénářích. Poslední program EGRET je zde uveden z toho důvodu, že s ním 

bude pracováno v rámci demonstračního příkladu pro účely této bakalářské práce. 

CHESAR - aplikace vyvinutá agenturou ECHA. Jedná se o doplněk k nástroji 

IUCLID, v rámci kterého se zpracovává registrační dokumentace. Program lze použít 
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pouze v případě, kdy je vytvořena registrační dokumentace v IUCLID. Není tedy vhodný 

pro následné uživatele.[19] 

ECETOC TRA – konzervativní screeningový nástroj vyvinutý Evropským 

střediskem pro ekotoxikologii a toxikologii chemických látek, který je široce využíván 

napříč různými průmyslovými sektory. Primárně vyhodnocuje expozice pracovníků, i když 

teoreticky také počítá expozici pro spotřebitele a životní prostředí. Program je tvořen 

několika excelovými tabulkami a uživatelsky je méně přehledný. Výsledný formát 

neodpovídá struktuře expozičního scénáře a je potřeba s výsledky více pracovat. [19] 

ConsExpo – sofistikovaný program pro podrobnější hodnocení expozice 

spotřebitelů, který vynalezl Národní institut veřejného zdraví a životního prostředí 

v Nizozemí. Práce s tímto programem může být pro uživatele více časově i odborně 

náročná, jelikož v rámci jedné operace nelze hodnotit více než jeden způsob použití látky a 

vyžaduje detailnější vstupní data. Navíc neprovádí výpočet míry rizika, který je pro 

posouzení chemické bezpečnosti dle nařízení REACH požadován.[28] 

EUSES - Systém Evropské unie pro hodnocení látek, který se používá k výpočtu 

expozice pracovníků, spotřebitele a zejména je vhodný pro modelování expozice životního 

prostředí. Jedná se o sofistikovaný nástroj, který klade vyšší nároky na odborné znalosti, 

avšak nemá implementované prvky specifické pro nařízení REACH (např. deskriptory 

použití, hodnoty DNEL apod.) Program hodnotí expozici komplexně a neumožňuje 

v jednom hodnocení obsáhnout několik procesů či stádií použití. [19] 

EGRET - aplikace vyvinutá Evropským svazem průmyslu rozpouštědel (ESIG), 

která je zaměřená především na hodnocení expozice koncového uživatele rozpouštědel. 

Program je založen na nástroji ECETOC TRA, jehož funkce byly rozšířeny o nové výpočty 

a technická data. Navíc zde byly importovány generické scénáře expozice pro nejčastější 

způsoby použití rozpouštědel.[28] 

Aby získané odhady expozice byly uplatnitelné pro širší soubor podmínek, pracují 

modelovací aplikace často s různými kategoriemi, které sdružují podobná kritéria výběru. 

Odhad expozice pak probíhá stupňovitě, pro každou kategorii zvlášť. Tyto skupiny mohou 

zahrnovat různé úrovně odpařivosti kapalin, prašnost pevných látek, koncentrační rozmezí, 

použité množství, interval expoziční doby, účinnost ochranných opatření apod.  



 

11 

 

Pro hodnocení expozice organických rozpouštědel je často určující jejich těkavost. 

Srovnání přístupů nástrojů ECETOC TRA (3. verze) a EGRET k těkavosti kapalin je 

znázorněno v tabulce č. 1. 

Tabulka 1: Skupiny těkavosti kapalin podle různých modelovacích nástrojů [4][14] 

Skupina těkavosti ECETOC TRA v.3 EGRET 

Velmi malá < 0,00001 kPa Není definována 

Malá >=0,00001- <0,5 kPa < 0,1 Pa 

Malá až střední Není definována 0,1 – 1 Pa 

Střední  0,5 – 10 kPa 1 – 10 Pa 

Vysoká > 10 kPa > 10 Pa 

 

Nástroje k modelování expozice vždy zůstanou pouhým modelem, jehož popis 

reality může být více či méně přesný. Získané výsledky je potřeba kriticky a odborně 

vyhodnotit, aby nedošlo k podcenění rizika, nebo opačně k nepřiměřeně přísnému 

nastavení preventivních opatření. Výsledné hodnoty expozice získané různými nástroji se 

mohou značně lišit. Je také pravděpodobné, že pro stejnou míru rizika budou různými 

modely doporučeny jiné provozní podmínky a nástroje pro řízení rizik. Volba 

modelovacího nástroje je zásadní pro celý proces hodnocení chemické bezpečnosti a musí 

být zvolena citlivě, s ohledem na všechny klady i zápory jednotlivých aplikací. 

3.2.2. Určená a nedoporučená použití 

Při modelování expozice a vytváření expozičních scénářů se pracuje s tzv. určeným 

použitím. Tímto pojmem se označují všechny existující a zamýšlené způsoby použití, které 

hodnotitel provádí sám, nebo pro tyto účely uvádí chemický produkt na trh, případně je 

předpokládá u dalších účastníků dodavatelského řetězce. O způsobech použití se v rámci 

dodavatelského řetězce vede dialog, jehož cílem je informovat obě strany, tedy hodnotitele 

(dodavatel, žadatel o registraci) i následného uživatele, o všech určených způsobech 

použití a jejich podmínkách.  

Informovat dodavatele o použití neznamená automaticky, že dodavatel musí pro toto 

použití provádět posouzení expozice. Hodnotitel se může rozhodnout, zda pro oznámené 

použití vytvoří nový scénář expozice, případně upraví stávající scénáře, nebo zda toto 
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použití nepodpoří. Pokud hodnotitel dojde k závěru, že látku není vhodné daným 

způsobem používat, musí své rozhodnutí zdokumentovat a informovat odběratele (i 

agenturu ECHA) o nedoporučeném použití písemnou formou.[7] 

Účastníci dodavatelského řetězce, kteří tvoří mezičlánek v předávání informací o 

způsobech použití, tyto informace předávají dále proti nebo po směru dodavatelského 

řetězce. Určené i nedoporučené způsoby použití jsou zdokumentovány v bezpečnostním 

listě. 

3.3. Charakterizace rizik 

Podstatou charakterizace rizika je srovnání odhadů expozice, které byly získány 

v rámci posouzení expozice, s kvantitativními či kvalitativními informacemi o 

nebezpečnosti. Cílem charakterizace rizika je důkaz, že jsou rizika náležitě omezena.[5] 

U kvantitativního posouzení jsou srovnávány expozičními limity DNEL a PNEC 

s odhadnutou úrovní expozice člověka či emise do životního prostředí. U 

semikvantitativního posouzení (pro bezprahové látky) lze k porovnání využít expozičního 

limitu DMEL. Pro vyjádření jejich vzájemného vztahu byl zaveden index RCR, neboli 

míra charakterizace rizika. 

Hodnota RCR je vyjádřena jako poměr odhadnuté úrovně expozice člověka či emise 

do životního prostředí (PEC) a expozičního limitu [5]: 

𝑅𝐶𝑅 =  
𝑜𝑑ℎ𝑎𝑑 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑧𝑖𝑐𝑒

𝐷𝑁𝐸𝐿 (𝐷𝑀𝐸𝐿)
 𝑛𝑒𝑏𝑜

𝑃𝐸𝐶

𝑃𝑁𝐸𝐶
  (1) 

Výsledné RCR znamená následující: 

 RCR > 1 Riziko je značně vysoké a je potřeba revidovat posouzení 

nebezpečnosti a expozice (doplnit informace o látce, upravit expoziční 

scénáře, zejména podmínky použití a preventivní opatření) 

 RCR < 1 Riziko je náležitě kontrolováno. 

U kvalitativního posouzení se hodnotí především pravděpodobnost, s jakou jsou 

nepříznivé účinky omezeny na přípustnou míru. Rizika lze považovat za kontrolovaná, 

jsou-li emise a expozice minimalizovány na základě provádění opatření, která popisuje 

konkrétní scénář expozice.[7] 
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Při posuzování fyzikálně-chemických rizik je kromě toho třeba dojít k závěru, že 

pravděpodobnost a závažnost události, k níž by mohlo v důsledku těchto vlastností a 

souboru podmínek použití dojít, je zanedbatelná.[7] 

Všechny způsoby charakterizace rizik (kvalitativní, kvantitativní a semikvantitvní) 

jsou vždy zatíženy určitou nejistotou, kterou je třeba vyhodnotit, aby bylo možné určit 

spolehlivost odhadu rizik.[7] 

3.4. Kontrola rizik a případné opakování CSA 

Pokud z charakterizace rizik vyplývá, že rizika nejsou náležitě kontrolována, je nutné 

celý proces posouzení chemické bezpečnosti zopakovat. V opětovném hodnocení jsou 

doplněny nebo upraveny vstupní data, např. nové zkoušky prokazující nebezpečnost 

chemické látky nebo zpřísnění provozních podmínek a opatření k řízení rizik v expozičním 

scénáři. Rovněž lze zkontrolovat, zda byl odhad expozice realistický a nejistota výsledků 

není příliš vysoká. 

Postup opakování pokračuje až do doby, kdy může být kontrola rizik náležitě prokázána. 

Při opakování CSA jsou původní scénáře expozice upraveny a nahrazeny konečnou verzí. 

Hodnocení chemické bezpečnosti je zdokumentováno ve zprávě o chemické bezpečnosti 

(CSR), jejíž součástí jsou konečné verze scénářů expozice. Konečné verze expozičních 

scénářů jsou také připojeny k bezpečnostnímu listu a spolu s ním předávány dále 

v dodavatelském řetězci.[7] 

CSR vypracovaná žadatelem o registraci se zasílá agentuře ECHA a představuje 

klíčový prvek registrační dokumentace. ECHA považuje informace obsažené v CSR za 

hlavní zdroj informací, které jsou zapotřebí v rámci dalších postupů podle nařízení 

REACH (např. povolování, hodnocení látky, omezení atd.). CSR NU vypracovaná 

následným uživatelem se agentuře nezasílá, nicméně následný uživatel musí o vypracování 

své vlastní CSR agenturu informovat do 6 měsíců od doby, kdy mu vznikla povinnost 

jejího zpracování.[11] 

Výslednou CSR NU musí následný uživatel uchovávat a pravidelně aktualizovat, 

např. pokud obdrží novou revizi bezpečnostního listu od svého dodavatele, která by 

obsahovala nové informace o nebezpečnosti nebo způsobu řízení rizik. CSR může 

kdykoliv kontrolovat vnitrostátní orgán zodpovědný za prosazování nařízení REACH. 
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4. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ SCÉNÁŘE EXPOZICE 

SMĚSI 

Výrobci směsí získávají od svých dodavatelů v bezpečnostních listech a expozičních 

scénářích informace o bezpečném použití složek směsi, kterou vyrábějí. Tyto informace 

musí zkontrolovat, zhodnotit, aplikovat na vlastní použití a především je musí vhodným 

způsobem předat dalším účastníkům dodavatelského řetězce. 

Zpracování scénářů expozice u směsi by mělo obvykle probíhat v pěti krocích: 

 shromáždit informace pro bezpečné použití směsi; 

 ověřit podmínky použití směsi; 

 případně provést nápravná opatření nebo přeškálování podmínek použití; 

 určit informace, které je potřeba předávat dále uživatelům směsi; 

 určit formát, jakým budou informace uživatelům směsi předávány. 

Při každé nové informaci o látce anebo změně receptury musí výrobce směsi celý 

postup zopakovat. 

4.1. Shromažďování informací pro bezpečné použití směsí 

Primárním zdrojem informací o bezpečném použití směsi jsou bezpečnostní listy 

jejich komponent, které mohou případně obsahovat scénáře expozice. Existují však 

případy, kdy bezpečnostní listy nebo expoziční scénáře výrobce směsí obdržet nemusí, jak 

je popisuje následující podkapitola. 

Informace od dodavatelů, které se zdají chybné, nekonzistentní nebo 

nepravděpodobné, by měli formulátoři se svými dodavateli konzultovat. Dalšími zdroji 

informací o složkách směsi mohou být v případě potřeby veřejné databáze chemických 

látek, nástroje k modelování expozice, odborové organizace apod. 

Aby mohl formulátor určit, které informace jsou důležité pro jeho odběratele, musí 

znát detaily o jeho použití. Způsoby použití vyráběné směsi formulátor do značné míry 

předpokládá, jelikož sám určuje, pro jaké účely směs uvádí na trh a vytváří pokyny, jak 

s ní mají uživatelé nakládat (v bezpečnostním listě, návodu k použití, na etiketě apod.). 

Někdy však pro formulátora může být účelné vést se svými zákazníky dialog a aktivně 
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získávat informace o podmínkách jejich použití, např. formou dotazníků. Cenným zdrojem 

informací pro výrobce směsí mohou být i tzv. mapy použití a generické expoziční scénáře, 

které zpracovávají různé odborové a průmyslové asociace. 

Informace o složkách směsi získává formulátor v různých časových intervalech, což 

zvyšuje nároky na dodržení jeho povinností a správný time management. Důvody rozdílné 

načasování mohou být následující (nejedná se o vyčerpávající seznam): 

 Jednotlivé látky mohou být registrovány v rámci odlišných registračních lhůt (v 

letech 2010, 2013 nebo 2018). 

 Agentura ECHA může některou ze složek směsi v rámci procesu hodnocení 

zařadit na některý ze svých pracovních seznamů a látka se tak může dostat do 

režimu povolování nebo omezení. 

 Mohou vzniknout důvody pro úpravu klasifikace složky směsi, např. z důvodu její 

harmonizace podle nařízení CLP nebo zajištění souladu s ostatními dodavateli. 

 Dodavatel může aktualizovat posouzení chemické bezpečnosti dodávané složky 

směsi. 

4.1.1. Případy, kdy nemusí být poskytován bezpečnostní list nebo expoziční scénář 

Situace, kdy bezpečnostní list nebo scénáře expozice uživatel automaticky obdržet 

nemusí, jsou tyto: 

a)  Bezpečnostní list není vyžadován: Látka nebo směs nebyla klasifikována jako 

nebezpečná a není povinnost pro ni vypracovat bezpečnostní list v souladu s článkem 

31 odst. 1 nařízení REACH. Pokud existují nějaké informace nezbytné pro bezpečné 

použití produktu, dodavatel je následnému uživateli může sdělit jiným způsobem, 

např. v průvodní technické dokumentaci nebo na štítku. 

b) Bezpečnostní list je pouze na vyžádání: Látka nebo směs nebyla klasifikována jako 

nebezpečná, ačkoliv bezpečnostní list pro ni zpracován být musí v souladu s článkem 

31 odst. 2 nařízení REACH. Následný uživatel si může od svého dodavatele 

bezpečnostní list vyžádat a ten je povinen jej poskytnout. V těchto případech 

chemický produkt musí být označen EUH větou „Na vyžádání je k dispozici 

bezpečnostní list.“ 
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c) Expoziční scénáře nejsou vyžadovány: Dodavatel nemá povinnost zpracovávat 

CSR a bezpečnostní list proto neobsahuje scénáře expozice. Informace o tom, zda 

dodavatel provedl posouzení chemické bezpečnosti lze najít v oddílu 15 (pododdíl 

15.2) bezpečnostního listu. 

d) Informace z expozičních scénářů jsou zahrnuty do bezpečnostního listu: Této 

alternativní možnosti mohou využít pouze následní uživatelé při zpracování vlastního 

bezpečnostního listu (např. výrobci směsí). Na rozdíl od žadatelů o registraci, kteří 

musí expoziční scénáře k bezpečnostnímu listu připojovat formou přílohy, mohou 

následní uživatelé zahrnout informace z expozičních scénářů přímo do 

bezpečnostního listu. Informace pocházející ze scénářů expozice by měly být 

v bezpečnostním listě zřetelně vyznačeny.[12] 

e) Jedná se o spotřebitele: Spotřebitelům se bezpečnostní listy neposkytují. Případné 

pokyny pro bezpečné zacházení se uvádějí na etiketě nebo příbalovém letáku. 

4.2. Ověřování použití 

Pokud následný uživatel od svého dodavatele obdrží bezpečnostní list a expoziční 

scénáře, je jeho prvním úkolem ověřit si, zda je jeho vlastní použití těmito dokumenty 

pokryto. V druhém kroku by měl následný uživatel posoudit, zda jsou pokryta také 

všechna předpokládaná použití jeho zákazníků. Výrobci směsí musí kontrolu provést pro 

každou složku směsi zvlášť. 

Názvy scénářů expozice se obvykle shodují s určenými způsoby použití, které jsou 

vyjmenovány v oddílu 1.2 bezpečnostního listu. Názvy by měly stručně obsáhnout způsob 

použití látky nebo směsi a jejich forma a výstižnost se mohou lišit dodavatel od 

dodavatele. Název scénáře expozice bývá heslovitý a měl by následnému uživateli usnadnit 

orientaci a urychlit výběr vhodného scénáře expozice. 

Titulní oddíl expozičního scénáře kromě svého názvu dále obsahuje krátký popis 

činností a procesů, na které se vztahuje. Připojeny jsou rovněž deskriptory použití. 

Následný uživatel by si měl zkontrolovat, zda jeho použití odpovídá popisu a jestli 

nevykovává některé činnosti, při nichž lze očekávat expozici, navíc.  

Někdy si následní uživatelé své použití sami zařadí do kategorií deskriptorů použití a 

ty pak srovnávají se scénáři expozice. Podstatné je rozlišit případy, kdy činnost/proces 
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v popisu zcela chybí, nebo k jejímu popisu byly použity jen odlišné deskriptory použití. 

Pokud např. uživatel k přenosu látky využívá potrubní systém a ve scénáři expozice chybí 

proces PROC8 (transport látky potrubím), patrně jeho použití pokryto není. Jestliže však 

následný uživatel své použití označil deskriptorem PROC8a (transport 

v nespecializovaných zařízeních) a v expozičním scénáři je uvedena pouze kategorie 

PROC8b (transport v specializovaných zařízeních), lze použití považovat za pokryté 

expozičním scénářem, jelikož smysl deskriptorů je podobný.[6] 

Scénář expozice může dále specifikovat provozní podmínky a základní parametry 

pracovního prostředí (například doba a frekvence činnosti, koncentrace a skupenství látky, 

procesy uvnitř/venku, velikost místnosti, ruční/automatická manipulace apod.). Následný 

uživatel by měl porovnat tyto specifikace s vlastním provozem a formulátor navíc se 

zamýšleným použitím směsi, aby zjistil, nakolik se od popisu vzdaluje. 

Stejné srovnání provádí následný uživatel pro opatření k řízení rizik, mezi která patří 

např. použití OOPP, instalace lokálního odsávaní, využití pračky plynů či čističky 

odpadních vod apod. Opatření k řízení rizik jsou pokryta, pokud je jejich účinnost stejná 

nebo vyšší, než je stanoveno ve scénáři expozice. Např. použití polomasek s ochranným 

faktorem 25, když scénář expozice vyžaduje minimální ochranný faktor 10. Obdobně 

zavedete-li následný uživatel opatření k řízení rizik, které se dle jiných platných právních 

předpisů považuje za výše umístěné v hierarchii a účinnější než opatření k řízení rizik ve 

scénáři expozice, znamená to, že podmínky použití jsou pokryty.[11] 

V poslední fázi výrobce směsi posoudí, zda použití směsi odpovídá scénářům 

expozice jeho složek či nikoliv. V ideálním případě se shodují určená použití, popisy 

činností, deskriptory, OC a RMM a shoda je tudíž zřejmá. Pravděpodobněji však mezi 

popisem a realitou budou odchylky. Odlišnosti ještě nutně nemusí znamenat, že použití 

není pokryto. Výrobce směsi musí nicméně přistoupit k odbornějšímu posouzení shody. 

4.3. Přeškálování a nápravná opatření 

Dodavatelé, kteří provedli posouzení chemické bezpečnosti a poskytli svým 

uživatelům expoziční scénáře, mohou předpokládat, že se podmínky použití jednotlivých 

uživatelů mohou lišit. Proto v závěrečném oddíle expozičního scénáře (obvykle oddíl 4 – 
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pokyny pro následné uživatele) mohou uvést rady, jak si mohou následní uživatelé ověřit, 

zda jejich použití nepřekročilo hranice expozičního scénáře. 

Tomuto kroku se říká přeškálování. „Při použití přeškálování lze změnu jednoho 

faktoru vyvážit změnou jiného faktoru. Přeškálování má následnému uživateli poskytnout 

jednoduchý způsob, jak ověřit, že jeho podmínky použití jsou rovnocenné podmínkám 

definovaným ve scénáři expozice a že úrovně expozice jsou stejné nebo nižší.  

Přeškálování lze použít pouze tehdy, pokud žadatel o registraci použil ve své CSR 

nástroj pro odhad expozice k výpočtu expozice člověka a životního prostředí pro specifická 

použití dané látky. Přeškálování nelze použít, pokud žadatel o registraci vycházel ve svém 

posouzení z naměřených údajů o expozici. Je tomu tak proto, že posouzení založené na 

naměřených údajích o expozici se týká skutečných podmínek použití během měření. 

Je-li přeškálování vhodné, musí obsahovat tyto údaje: 

 matematickou metodu, kterou je nutné použít (např. vzorec nebo odkaz na 

webovou aplikaci, referenční či Excel tabulku, nebo volně dostupný nástroj 

pro přeškálování nebo k odhadu expozice), 

 parametry (rozhodujících činitelů expozice), které lze přeškálovat, 

 meze přeškálování (do jaké míry lze změny v jedněch parametrech 

kompenzovat změnou jiných parametrů).“ [11] 

Pokud při posuzování shody s expozičním scénářem následný uživatel dojde k 

závěru, že jeho použití je zahrnuto, své ověření zdokumentuje a nemusí dále provádět 

žádné další kroky. V opačném případě může učinit tato nápravná opatření [11]: 

a) Sdělí své použití a jeho podmínky svému dodavateli s cílem učinit z něho „určené 

použití“ a zahrnout je do posouzení chemické bezpečnosti dodavatele. Dodavatel 

může dané použití posoudit (v tom případě tak učiní do jednoho měsíce), ale může 

také použití zamítnout a nedoporučovat jej.  

b) Upraví své podmínky použití tak, aby odpovídaly scénáři expozice. 

c) Nahradí látku jinou látkou, pro niž není vyžadován scénář expozice nebo pro kterou 

je dostupný scénář expozice vztahující se na jeho podmínky použití. Popřípadě 

upraví proces tak, aby v něm látky nebylo dále zapotřebí. 
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d) Vyhledá jiného dodavatele, který poskytuje látku s bezpečnostním listem a scénářem 

expozice pokrývajícím jeho použití. Pokud však dojde k situaci, kdy se různí 

dodavatelé pro stejné použití v expozičním scénáři rozcházejí, měl by je o této situaci 

následný uživatel informovat s cílem sladit jejich scénáře expozice. 

e) Vyhotoví zprávu následného uživatele o chemické bezpečnosti (CSR NU). 

Všechna nápravná opatření musí následný uživatel učinit do 12 měsíců od doby, kdy 

od svého dodavatele obdržel bezpečnostní list s registračním číslem. 

4.4. Určení informací, které je potřeba sdělovat uživatelům 

směsi 

Jakmile formulátor shromáždí potřebné informace k jednotlivým složkám směsi, 

musí určit, v jakém rozsahu je bude sdělovat dále následným uživatelům. Hlavním cílem je 

sdělit následným uživatelům odpovídající podmínky použití nezbytné k zajištění ochrany 

lidského zdraví a životního prostředí při používání směsi. „Při zajišťování ochrany je třeba 

postupovat systematickým způsobem, který je přiměřený danému riziku. Je třeba vzít v 

úvahu faktory, jako je složení směsi, nebezpečné vlastnosti směsi a každé látky ve směsi, 

jakož i způsob použití.“[11] 

Existují dva způsoby, jak určení vhodných informací provést. Buďto formulátor 

zvolí tzv.“Top-down“ přístup, založený na scénáři expozice, nebo naopak „Bottom-up“ 

přístup, založený na kontrole stávajících podmínek. Schéma znázorňující jejich princip je 

zobrazeno na obrázku č. 1. 

V případě směsí však mohou nastat situace, kdy je třeba zvážit provedení 

důkladnějšího hodnocení informací, které jsou ohledně nebezpečí a podmínek použití 

k dispozici. V těchto případech je nutný individuální přístup, který nelze popsat obecnou 

metodikou. Může se jednat o následující situace [11]: 

 dochází k vzájemné interakci mezi složkami směsi; 

 směs není klasifikována jako nebezpečná, ale obsahuje složky s bezprahovými 

účinky (účinky CMR, senzibilizátory, endokrinní disruptory); 

 směs obsahuje látky PBT či vPvB; 
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 pro jednotlivé složky jsou k dispozici jak klasifikace, tak hodnoty PNEC/DNEL, 

které však vedou k protichůdným závěrům, pokud jde o stěžejní látky určující přijetí 

opatření k řízení rizik; 

 je pravděpodobné, že látky ve směsi ovlivní účinnost opatření k řízení rizik pro pro 

jednotlivé složky; apod. 

 

Obrázek 1: Schéma přístupu k učení informací,  které je zapotřebí sdělovat 

následným uživatelům[17] 

4.4.1. Top-down přístup  

Tato metoda vychází z informací o podmínkách použití, které jsou popsány ve 

scénářích expozice jednotlivých složek směsi. Informace jsou slučovány s cílem vytvořit 

souhrnné pokyny pro použití celé směsi, které jsou následně porovnány s reálnými 

podmínkami. 

Způsob slučování informací se bude lišit případ od případu, přičemž se mohou 

uplatnit tato pravidla: 

 zvolí se nejpřísnější opatření, která byla u složek směsi identifikována, 
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 určí se hlavní složky směsi, které jsou zdrojem největšího rizika pro danou expoziční 

cestu, a jejich podmínky bezpečného užití se aplikují pro celou směs (tzv. DPD+ 

metoda), 

 případně se skombinují bezpečnostní opatření jednotlivých složek, podle jejich 

expozičního potenciálu pro různé cesty expozice nebo složky životního prostředí 

(tzv. CCA metoda). 

DPD+ metoda pracuje s klasifikací složek směsi a s přidělenými obecnými nebo 

specifickými koncentračními limity, zejména pro tyto cesty expozice: inhalační, dermální, 

orální, kontakt s očima a expozice vodního prostředí.  Pro každou cestu expozice se 

vypočítá tzv. indikátor hlavní složky (LSI). Látka, která nabývá nejvyšších hodnot LSI, je 

pak vytipována jako tzv. hlavní složka. Výpočet LSI je následující: 

LSI inhalační = Vp* Ci / CL (2) 

LSI dermální, orální, oči, aqua = Ci / CL (3) 

Kde Vp označuje tlak par v hPa při 25 °C, Ci označuje koncentraci látky ve směsi 

v procentech a CL je koncentrační limit pro danou kategorii nebezpečnosti.[16] Ačkoliv je 

metoda založena na klasifikačních kritériích, která stanovuje brzy již neplatná směrnice 

1999/45/ES, dá se jistě modifikovat i pro klasifikační pravidla definována nařízením CLP. 

CCA metoda identifikuje kritické složky na základě jejich hodnot DNEL a PNEC 

pro expozici inhalací, dermální, orální a pro vodní prostředí. Jejím cílem je vypočítat tzv. 

riziko-určující skóre (RDS). Složky, které mají nejvyšší skóre RDS pro určitou cestu 

expozice, jsou považovány za kritické. Výpočet RDS je následující: 

RDS inhalační = Vp* Ci / DNELi (4) 

RDS dermální, orální = Ci / DNELi (5) 

RDS aqua = Ci / PNECi (6) 

Kde Vp označuje tlak par v hPa při 20/25 °C, Ci označuje koncentraci látky ve směsi 

v procentech a DNELi nebo PNECi vyjadřuje expoziční limit složky pro danou cestu 

expozice.[16] 

Obě tyto metody nejsou použitelné pro složky směsi s bezprahovými účinky na 

zdraví člověka nebo pro PBT či vPvB látky. Na vypracování obecné metodiky pro top-
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down přístup pracují v současné době průmyslové organizace jako Cefic (European 

Chemical Industry Council) a VCI (German Chemical Industry Association) a její vydání 

se očekává v roce 2015.[17] 

4.4.2. Bottom-up přístup  

Metoda Bottom-up vychází z kontroly dosavadních provozních podmínek a opatření 

k řízení rizik, zda odpovídají doporučení v expozičních scénářích pro jednotlivé složky 

směsi. Dosavadní podmínky použití směsi odpovídají její klasifikaci a bývají založené na 

legislativních předpisech či průmyslových standardech správné výrobní praxe. 

Různé odvětvové organizace pro tento přístup vytvořily metodiky a publikace, které 

jsou většinou založené na generických scénářích expozice, jež dokumentují typické 

podmínky použití typického výrobku nebo typický proces v rámci odvětví.[11] 

4.5. Sdělování informací uživatelům směsí 

Jakmile výrobci směsí shromáždí a určí potřebné informace o bezpečném použití 

směsi, musí zvážit, jakým způsobem budou tyto informace nejlépe sdělovat dále ve směru 

dodavatelského řetězce. Mohou přitom vybírat z několika způsobů sdělování informací a 

využívat pomůcek, které pro tyto účely vyvinuly průmyslová sdružení. 

4.5.1. Způsoby sdělování informací pro bezpečné používání směsí 

Platí pravidlo, že pokud výrobce směsi musel vypracovat CSR NU pro směs nebo 

některou její složku, pak vytvořené scénáře expozice připojuje k bezpečnostnímu listu 

formou přílohy. Jestliže však CSR NU nezpracovával, může si formulátor vybrat jedno ze 

tří řešení, jakým vybrané informace poskytovat svým zákazníkům: 

Řešení A) připojení příslušných SE složek k bezpečnostnímu listu směsi, 

Řešení B) připojení informací o bezpečném používání směsi, 

Řešení C) zahrnutí informací do hlavní části bezpečnostního listu. 

Volba řešení bude záviset na aspektech, jako je způsob použití směsi, míra 

podrobnosti, typ příjemce a obchodní záměry. Požadavky na informace se u různých 

skupin zákazníků liší. Formulátor si může zvolit nejúčinnější metodu nebo případně 

poskytnout různým skupinám zákazníků informace různými způsoby. Tento proces by měl 
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být co možná nejúčinnější, přiměřený danému riziku, orientovaný na příjemce a měl by být 

pro příjemce srozumitelný.[11] 

Zjednodušené schéma rozhodování týkající se volby řešení je znázorněno v obrázku 

č. 2.  

 

Obrázek 2: Zjednodušené rozhodovací schéma pro výběr způsobu sdělování informací 

o bezpečném použití směsi následným uživatelům [17] 

 

Jak je ze schématu patrné, přiložení scénářů expozice pro příslušné složky směsi k 

bezpečnostnímu listu (řešení A) je vhodné, pokud odběratelem směsi je další formulátor, 

který výrobek dále mísí a vytváří bezpečnostní listy pro své vlastní směsi. V tomto případě 

má zákazník zájem na tom, aby získal co nejpodrobnější informace o konkrétních složkách 

směsi. Naopak koncový uživatel, který směs využívá pro svou profesionální činnost (např. 
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jako lepidlo), by mohl být zahlcen a zmaten mírou informací. Tento typ zákazníka bude 

vyžadovat spíše jasné a stručné informace a jsou pro něj vhodnější řešení B a C. 

Informace o bezpečném používání složek směsi se mohou sloučit do jediného popisu 

pracovních podmínek a opatření k řízení rizik. Pokud směs může být používána několika 

způsoby, jejichž podmínky se mohou výrazně lišit, je vhodné souhrnný popis bezpečného 

používání připojit k bezpečnostnímu listu směsi (řešení B). Pro tyto účely některé 

odvětvové organizace vyvinuly standardizované formáty, které mají podobu stručných 

operativních karet či tabulek.[11][17] 

Jestliže způsob použití směsi není rozsáhlý a pokyny pro bezpečné používání lze bez 

obtíží zahrnout do bezpečnostního listu, lze k těmto účelům využít např. oddíl 8 

(omezování expozice pracovníků a životního prostředí), oddíl 13 (pokyny pro likvidaci), 

oddíl 15 (legislativní předpisy) a oddíl 16 (možnosti přeškálování).[11][12] 

Jak zde již bylo uvedeno, bezpečnostní listy ani scénáře expozice se neposkytují 

spotřebitelům. Pokyny pro bezpečné používání směsi mohou být v těchto případech 

předávány na etiketě, příbalovém letáku apod. 

4.5.2. Standardní formáty a pomůcky pro sdělování informací 

Dodavatelé mohou k sestavení bezpečnostních listů, expozičních scénářů či pokynů 

pro bezpečné používání směsi využít různé softwarové aplikace, které jsou dostupné 

komerčně, volně nebo jsou přístupné členům průmyslových organizací. 

Tyto softwarové nástroje mají společný cíl učinit předávání informací 

v dodavatelském řetězci co nejvíce efektivní. Pro maximální účinnost pracují např. se 

standardními frázemi a generickými expozičními scénáři. Výstupní formáty jsou 

konzistentní a poskytují vzájemnou kompatibilitu mezi registrační dokumentací, CSR, 

scénáři expozice až po bezpečnostní listy, operativní karty či etikety. 

Často je nutné pokyny pro bezpečné používání směsí přeložit do více jazyků. Pro 

tyto účely je vhodné k popisu bezpečného používání využít standardních frází, které mají 

jasně definované znění v odlišných jazycích. Databáze standardních frází jsou obyčejně 

zakomponovány v softwarových programech a podle toho jsou k dostání volně nebo za 

poplatek. Příkladem zdroje standardních vět, který je k dispozici zdarma v němčině a 

angličtině, je Evropský katalog EuPhraC dostupný na adrese http://www.euphrac.eu.[12]  
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Část standardních frází EuPhraC, které pokrývají komunikaci v dodavatelském 

řetězci s pomocí scénářů expozice, se označuje také zkratkou ESCOM. Fráze ESCOM byly 

využity jednak v programu EGRET, jednak v generických scénářích expozice, které 

vytvořil Evropský svaz průmyslu rozpouštědel ESIG. 

5. PŘÍKLAD ZPRACOVÁNÍ SCÉNÁŘÚ EXPOZICE U 

SMĚSI 

Povinnost formulátora směsi doporučit vhodné podmínky pro řízení rizik a operační 

podmínky dále ve směru dodavatelského řetězce, bude demonstrována na praktickém 

příkladu.  

Kritéria pro výběr vhodné směsi pro demonstrační příklad byla, aby směs: 

 byla reálně dostupná na trhu, 

 obsahovala pouze 2 vzájemně nereagující komponenty (pro zjednodušení 

příkladu), 

 kombinovala alifatické a aromatické uhlovodíky (pro větší variabilitu 

nebezpečnosti složek), 

 měla k dispozici scénáře expozice jejich složek. 

Při výběru vhodné směsi se nepohlíželo na kvalitu zpracování scénářů expozice 

jednotlivých komponent, aby se celý proces co nejvíce přiblížil realitě. Formulátor směsi 

musí často pracovat se zcela odlišným zpracováním expozičních scénářů, co do kvality i 

kvantity, a s touto skutečností se musí vyrovnat. 

Na základě uvedených kritérií bylo pro vzorový příklad vybráno ředidlo S 6003, 

které uvádí na český trh společnost EURO-Šarm spol. s r.o.  

Ředidlo S 6003 je dvousložková směs, která obsahuje xylen jako hlavní složku (> 80 

%) a butylalkohol jako menšinovou složku (< 20 %).  Ačkoliv koncentrace obou 

komponent je v bezpečnostním listu ředidla uvedena v intervalovém rozmezí, pro účely 

vyhodnocení rizik je nutné počítat s maximální koncentrací, která je ve směsi 

pravděpodobná. Proto je v příkladu počítáno s koncentrací 80 % pro xylen a 20 % pro 

butanol. 
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Výrobce ředidla musí nejprve posoudit, zda jeho vlastní použití (tedy formulace 

směsi) je pokryto scénáři expozice, které obdržel od dodavatelů obou látek. Dále se musí 

zamyslet nad způsobem použití ředidla v celém dodavatelském řetězci. U ředidel pro 

nátěrové hmoty lze předpokládat následující způsoby použití: 

 další směšování a výroba konečných výrobků (např. nátěrových hmot, 

lepidel, čistících přípravků apod.), 

 vlastní použití profesionálním uživatelem v nátěrových hmotách, 

 použití konečných výrobků spotřebitelem. 

Všechny tři způsoby použití budou postupně rozebrány dále, přitom se bude 

vycházet z identifikace nebezpečnosti obou složek. 

5.1. Identifikace nebezpečnosti složek směsi 

Složky ředidla S 6003, xylen i butanol, jsou látky vyráběné v množství > 1000 tun 

ročně a byly již registrované podle nařízení REACH. Jedná se o zavedené látky, kterým 

bylo přiděleno mezinárodní číslo CAS, číslo Evropského společenství ES i indexové číslo 

pro harmonizovanou klasifikaci dle nařízení CLP. Identifikaci složek popisuje tabulka č. 2.  

Tabulka 2: Identifikátory složek směsí[1][24] 

Identifikátory Xylen Butylalkohol 

Chemický název Reakční směs ethylbenzenu a o,m,p-xylenu Butan-1-ol 

CAS 1330-20-7 71-36-3 

ES číslo 215-535-7 200-751-6 

Indexové číslo 601-022-00-9 603-004-00-6 

Registrační číslo 01-2119488216-32-xxxx 01-2119484630-38-xxxx 

 

Butylalkohol představuje jednoduchou látku s přesně definovaným složením. Oproti 

tomu xylen je tzv. látkou UVCB, neboli látku s komplexním a proměnlivým složením. 

Jedná se o reakční směs všech jeho izomerů a ethylbenzenu.  

Obě komponenty ředidla jsou klasifikovány jako nebezpečné. Přehled klasifikace 

látek podle nařízení CLP je uveden v tabulce č. 3. Zároveň je zde uvedena klasifikace 

konečné směsi. Je potřeba zmínit, že klasifikace xylenu přesahuje požadovaný 
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harmonizovaný rámec podle nařízení CLP a výrobce tuto látku zařadil do dalších kategorií 

nebezpečnosti. Vlastní klasifikace xylenu je v tabulce vyznačena kurzívou. 

Tabulka 3: Klasifikace a označení komponent a celkové směsi podle nařízení CLP 

[15] 

Klasifikace a označení Xylen Butylalkohol Ředidlo S6003 

Kategorie nebezpečnosti Flam. Liq. 3 

Acute Tox. 4 

Skin Irrit. 2 

Eye Irrit.2 

STOT SE 3 

STOT RE 2 

Asp. Tox. 1 

Flam. Liq. 3 

Acute Tox. 4 

Skin Irrit. 2 

Eye Dam. 1 

STOT SE 3 

 

Flam. Liq. 3 

Acute Tox. 4 

Skin Irrit. 2 

Eye Irrit.2 

STOT SE 3 

STOT RE 2 

Asp. Tox. 1 

H věty H226  

H312  

H332  

H315  

H319  

H335  

H373  

H304  

H226 

H302 

H315 

H318 

H335 

H336 

H226  

H312  

H332  

H315  

H318 

H335  

H373  

H304  

Signální slovo Nebezpečí Nebezpečí Nebezpečí 

Piktogramy 

   

 

Aby identifikace nebezpečnosti obou komponent byla kompletní, je nutné vytvořit 

přehled jejich expozičních limitů DNEL a PNEC a fyzikálně-chemických vlastností, které 

přispívají k nebezpečí pro lidské zdraví a životní prostředí. Tyto charakteristiky jsou 

vypsány v tabulkách č. 4 a 5.  
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Tabulka 4: Přehled expozičních limitů DNEL a PNEC pro směs [26][2] 

DNEL Xylen Butylalkohol 

Pracovník 
In [ppm] / [mg/m

3
] 

D S 18 / 77   - 

D L - 102 / 310 

A S 67 / 289 - 

A L 67 / 289 - 

De [mg/kg bw/d] D S 180 - 

Spotřebitel 

In [ppm] / [mg/m
3
] 

D S 3,4 / 14,8 - 

A S 40 / 174 18 / 55 

A L 40 / 174 - 

De [mg/kg bw/d] D S 108 - 

Or [mg/kg bw/d] D S 1,6 3,125 

PNEC Xylen Butylalkohol 

Pitná voda [mg/l] 0,327 0,082 

Občasný únik [mg/l] 0,327 2,25 

Čistička odpadních vod [mg/l] 6,58 2476 

Sediment v pitné vodě [mg/kg] 12,46 0,178 

Půda [mg/kg] 2,31 0,015 

Vysvětlivky k tabulce: In = inhalačně, De = dermálně, Or = orálně, D = dlouhodobá expozice, A = akutní 

expozice, S = systémový účinek, L = lokální účinek, bw/d = tělesná hmotnost/den. Použitý faktor přepočtu 

z mg/m
3
 na ppm pro xylen = 0,203 a pro butanol = 0,330 při teplotě 25 °C a tlaku 101,325 kPa. 

 

Z hlediska koncentračního zastoupení by šlo xylen považovat za hlavní složku 

ředidla S 6003, nicméně dle zásad metod DPD+ nebo CCA, které byly popsány v kapitole 

4.4.1., nelze minoritní složku butanolu opomenout.  Podle principů obou metod je xylen 

kritickou složku pro své nepříznivé účinky při inhalaci (H332, H335, H373) a při styku 

s pokožkou (H312). Butanol však přispívá k nebezpečnosti směsi pro styk s očima (H318) 

a navíc se uplatňuje také jeho nebezpečnost při požití (H302). Expoziční limity xylenu jsou 

nižší ve srovnání s butylalkoholem. Pro posouzení bezpečného použití ředidla jsou proto 

výchozí právě DNEL a PNEC xylenu, až na jediný případ. Tím je akutní systémová 

inhalační toxicita butanolu pro spotřebitele, pro kterou byla přiřazena nižší hodnota DNEL. 
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Tabulka 5: Fyzikálně-chemické vlastnosti složek směsi [15][1][24] 

Parametr Xylen Butylalkohol Ředidlo S 6003 

Skupenství Kapalina Kapalina Kapalina 

Molární hmotnost [g/mol] - 74,12 - 

pH Neutrální Neutrální Neutrální 

Bod vzplanutí [°C] 18 – 32 35 24 

Bod varu [°C] 137 – 143 119 50 – 150 

Tlak par při 20 °C [kPa] 0,82 0,7 0,5 – 10 

Skupina těkavosti podle ECETOC TRA v.3 Střední Střední Střední 

Skupina těkavosti podle EGRET Vysoká Vysoká Vysoká 

Hustota [g/cm
3
] 0,86 – 0,87 

(15°C) 

0,81 

(20°C) 

0,8508 

(15°C) 

Rozpustnost ve vodě při 20 °C [g/l] < 0,2 66 - 

Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda  3,16 1 - 

Koncentrace ve směsi [%] 80 20 100 

 

Z tabulky č. 5 je patrné, že obě složky ředidla byly zařazeny do stejné kategorie 

těkavosti a to jak podle kritérií programu ECETOC TRA, tak EGRET. V případě, že by 

složky směsi spadaly pod různé kategorie, bylo by nutné provést rozhodnutí, se kterou 

kategorií počítat u směsi. Přitom je možné zvolit dva odlišné přístupy: 

 přístup nejvyšší opatrnosti – jako výchozí se zvolí nejpřísnější kategorie, 

 přístup hlavní složky – jako výchozí se zvolí kategorie, do které byla(y) 

zařazena(y) hlavní složky, které se nejvíce podílejí na nebezpečnosti celé 

směsi. 

Při druhé možnosti, tedy výběru rozhodující složky (složek) lze postupovat podle 

metody DPD+ nebo CCA. Měly by se ale také zohlednit složky, které působí specificky na 

cílové orgány nebo mají bezprahový účinek, ačkoliv jejich zastoupení ve směsi může být 

menšinové. Pokud by se tyto minoritní složky nezohlednily, mohlo by dojít k podcenění 

rizika a k výběru nedostatečných ochranných opatření. Celková směs by mohla být 

zařazena například do kategorie s nízkou těkavostí, pro kterou by modelovací aplikace 

nenavrhly účinné odvětrávání nebo ochranu dýchacích cest, ačkoliv minoritní a vysoce 
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těkavá složka by při daných provozních podmínkách mohla poškodit zdraví uživatele 

směsi. 

 Ve směsi se nepředpokládá vzájemná interakce xylenu a butylalkoholu. Dostupné 

údaje o nebezpečnosti směsi jsou omezené a zaměřují se zejména na fyzikálně-chemické 

vlastnosti, které byly důležité pro její klasifikaci (např. bod vzplanutí). Hodnocení rizik pro 

směs je proto založeno na aditivním účinku jejich komponent. 

5.2. Posouzení způsobů použití směsi metodou Top-down 

Jak zde již bylo uvedeno v případě ředidla S 6003 je nutno posoudit tři způsoby jeho 

použití, jedná se o samotný proces směšování a dále použití ředidla v nátěrových hmotách 

profesionálním uživatelem i spotřebitelem. Posuzovány budou tedy tři možné scénáře 

expozice. Metodou top-down bude rozebrán scénář expozice pro formulaci směsi. 

Při posuzování scénáře expozice pro formulaci směsi výrobce ředidla hodnotí 

zároveň vlastní použití i použití svých zákazníků. Pro obě složky ředidla byl proces 

směšování posouzen a byly mu přiřazeny deskriptory použití, jak je uvedeno v tabulce č. 6.  

Tabulka 6: Deskriptory použití pro proces formulace [1][24] 

Deskriptory Xylen Butylalkohol Ředidlo S 6003 

Název 

expozičního 

scénáře 

Tvorba xylenů Úprava a zabalení / 

přebalení látek a směsí 

Formulace směsí 

Oblast použití 

(SU) 

SU3, SU10 SU3, SU10 SU3, SU10 

Kategorie 

procesů (PROC) 

PROC1, PROC2, 

PROC3, PROC4, 

PROC5, PROC8a, 

PROC8b, PROC9, 

PROC14, PROC15 

PROC1, PROC2, 

PROC3, PROC4, 

PROC5, PROC8a, 

PROC8b, PROC9, 

PROC14, PROC15 

PROC1, PROC2, 

PROC3, PROC4, 

PROC5, PROC8a, 

PROC8b, PROC9, 

PROC14, PROC15 

Kategorie 

uvolňování do 

životního 

prostředí (ERC) 

ERC2 ERC2 ERC2 

Vysvětlivky k tabulce: Významy jednotlivých deskriptorů použití jsou uvedeny v Pokynech k požadavkům 

na informace a posouzení chemické bezpečnosti: Kapitola R.12: Systém deskriptorů použití 
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Z tabulky vyplývá jednoznačná shoda všech deskriptorů použití u obou složek. 

Výrobce ředidla má v tomto případě usnadněnou práci a může doporučit ve směru 

dodavatelského řetězce všechny použité deskriptory. V opačném případě by musel volit, 

které deskriptory bude používat. Přitom může volit metodu průniku, řídit se 

nejnebezpečnější komponentou nebo se zaměřit na klíčové deskriptory pro danou oblast 

použití. V případě směšování budou klíčovými deskriptory jistě SU10 (formulace 

[směšování] směsí a/nebo jejich nové balení) a ERC2 (formulace směsí). 

Z tabulky je dále patrné, že název scénáře expozice může být pro uživatele do jisté 

míry matoucí a je proto nutné podrobněji prozkoumat pokryté procesy a aktivity. Ty jsou 

vyjma deskriptorů použití někdy popsány i krátkým textem, ale není to vždy pravidlem. 

Např. v expozičním scénáři xylenu bylo uvedeno, že pokrývá: „tvorbu, balení a opětovné 

balení látky a jejich směsí v rámci dávkových nebo nepřetržitých činností včetně 

skladování, převozu materiálu, míchání, balení ve velkém i malém rozsahu, údržby a 

souvisejících laboratorních činností“ [24]. Tímto popisem bylo jasně určeno, že vybraný 

scénář expozice lze použít pro výrobu ředidla S 6003. 

5.2.1. Posouzení expozice člověka při výrobě směsi 

Každý způsob použití se skládá z několika dílčích úkonů a činností, který jej 

doprovází. Jednotlivé scénáře mohou proto obsahovat i dílčí scénáře expozice pro 

konkrétní činnost. 

Jakmile výrobce ředidla identifikuje vhodné rámcové scénáře pro daný způsob 

použití, musí porovnat provozní podmínky a opatření k řízení rizik u klíčových (dílčích) 

operací. V případě směšování bude klíčovým jistě proces PROC5 (míchání nebo 

směšování v dávkových výrobních procesech při formulaci směsí a předmětů [více stadií 

a/nebo významný kontakt]). Srovnání OC a RMM je uvedeno v tabulkách č. 7 a 8.  

Předpokládané výrobní podmínky jsou v případě směšování v obou případech velmi 

podobné a po drobné korekci na použití pouze v pracovní dny v týdnu a při pokojové 

teplotě jsou uplatnitelné také pro ředidlo. Obdobně je tomu v případě definovaných 

opatření pro řízení rizik pro obě komponenty, které lze rovněž sjednotit pro konečnou 

směs. 
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Tabulka 7: Výrobní podmínky pro proces formulace [1][24] 

OC Xylen Butylalkohol Ředidlo S 6003 

Koncentrace ve 

výrobku 

0 – 100 % 0 – 100 % 0 – 100 % 

Doba použití Max. 8 hod/den Max. 8 hod/den Max. 8 hod/den 

Frekvence použití Denně 5 dní v týdnu 5 dní v týdnu 

Teplota procesu Max. 20 °C nad okolní 

teplotou 

Pokojová 

teplota 

Pokojová 

teplota 

Tlak procesu 0,5 – 10 kPa 10 kPa 0,5 – 10 kPa 

 

Tabulka 8: Opatření pro řízení rizik pro proces formulace [1][24] 

RMM Xylen Butylalkohol Ředidlo S 6003 

Větrání Výměna vzduchu 

min. 3-5x za 

hodinu 

V místě, kde 

dochází k emisím, 

účinnost 90 % 

V místě, kde 

dochází 

k emisím, 

účinnost 90 % 

OOPP definované pro 

operaci v SE 

Nejsou definovány Ochrana očí + 

chemicky odolné 

rukavice 

Ochrana očí + 

chemicky odolné 

rukavice 

OOPP 

definované 

v BL 

Ochrana 

rukou 

Chemicky odolné 

rukavice EN 374 

+ speciální školení 

pro konkrétní 

činnost 

Chemicky odolné 

rukavice EN 374 + 

pokyny od výrobce 

k použití 

Chemicky odolné 

rukavice EN 374 

+ pokyny od 

výrobce k použití 

Ochrana 

dýchacích 

orgánů 

Plynový filtr typ A Plynový filtr EN141 

Typ A 

Plynový filtr 

EN141 Typ A 

Ochrana 

očí 

Ochranné brýle při 

možnosti výstřiku 

kapaliny 

Ochranné brýle EN 

166 při možnosti 

výstřiku kapaliny 

Ochranné brýle 

EN 166 při 

možnosti výstřiku 

kapaliny 

Ochrana 

kůže 

Ochranný oděv Ochranný oděv Ochranný oděv 

Jiná opatření Dodržování 

základních 

pravidel pracovní 

hygieny 

Minimalizovat ruční 

manipulaci 

Dodržování 

základních 

pravidel pracovní 

hygieny 
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Z tabulky č. 8 je zřejmé, že ve scénáři expozice pro xylen, nebyly pro formulaci 

směsi vytipovány žádné osobní ochranné pomůcky, kdežto pro butanol tomu tak bylo. 

V tomto případě lze pro posouzení bezpečného použití porovnat údaje v bezpečnostním 

listě, ve kterém jsou specifikovány OOPP souhrnně pro všechny možné aplikace dané 

látky. Doporučené OOPP v bezpečnostních listech obou komponent lze považovat za 

shodné.  

Výsledná opatření pro řízení rizik, která vznikla průnikem RMM obou složek, 

doporučují odsávání v místech, kde dochází k emisím, s účinností 90 %, za současného 

použití chemicky odolných rukavic, případně ochranných brýlí, hrozí-li nebezpečí 

vystříknutí směsi. 

 Tímto způsobem by měl výrobce ředidla posoudit všechny klíčové i dílčí operace, 

které mohou doprovázet samotné směšování látek (např. skladování, stáčení, laboratorní 

aktivity apod.). Průměrný scénář expozice může obsahovat okolo deseti dílčích scénářů, 

z čehož vyplývá, jak vysoké nároky jsou kladeny na následné uživatele a jak je posouzení 

chemické bezpečnosti pro směs náročné. 

5.2.2. Posouzení expozice životního prostředí při výrobě směsi 

Scénáře expozice nereflektují pouze pokyny pro omezování expozice člověka, ale 

popisují také provozní podmínky a opatření k omezení expozice životního prostředí. Jak 

zde již bylo uvedeno, procesu směšování byla přiřazena kategorie deskriptorů ERC2. Tato 

kategorie bývá spojena s příliš kritickým odhadem expozice životního prostředí, proto je 

zapotřebí ověřit, zda jednotlivým složkám ředidla nebyla přiřazena některá z kategorií 

SPERC. 

V případě butanolu výrobce označil podrobné posouzení expozice životního 

prostředí za nerelevantní, jelikož pro látku nebylo zjištěno žádné nebezpečí pro životní 

prostředí. 

Naopak, xylenu byla přiřazena specifická kategorie SPERC s kódem ESVOC 2.2.v1, 

která byla vyvinuta asociací ESIG. Pro tuto kategorii se předpokládají výrobní podmínky 

použití popsané v tabulce č. 9.   

Klíčovým parametrem pro odhad expozice životního prostředí je maximálně možné 

použité množství produktu v jedné lokalitě. Výchozí hodnotou pro výpočet tohoto 
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parametru je tonážní objem, pro který byla látka registrována podle nařízení REACH. 

Tonážní hladinu uvažovanou pro celou Evropskou unii žadatel o registraci poměrově sníží 

na regionální úroveň a může stanovit také frakční podíl pro lokální použití. V případě 

xylenu byla hodnota frakční podílu pro lokální zdroj emisí stanovena na 0,25 regionální 

hladiny, která činí 15 ktun/rok. Na základě frakčního koeficientu bylo vypočítáno 

maximální použitelné množství pro 1 lokalitu, které je výchozí rovněž pro celé ředidlo 

S 6003. 

Tabulka 9: Výrobní podmínky použití přiřazené kategorii SPERC ESVOC 2.2.v1 

[13][18] 

OC Výchozí hodnoty  

SPERC ESVOC 

2.2.v1 

Korekce výchozích 

 hodnot na základě SE 

xylenu 

Počet emisních dní v roce [dny] 300 300 

Maximální objem výroby denně [t/den] 100 12,5 

Maximální objem výroby ročně [t/rok] 30.000 3.750 

Frakce uvolňována z procesu do 

ovzduší* [%] 

1 1 

Frakce uvolňovaná z procesu do 

odpadních vod** [%] 

0,2 0,2 

Frakce uvolňovaná z procesu do půdy 

[%] 

0,01 0,01 

Vysvětlivky k tabulce: * hodnota pro těkavé kapaliny s tlakem par 100 – 1000 Pa, ** hodnota pro 

kapaliny s hodnotou rozpustnosti ve vodě 100 – 1000 mg/l. 

Na základě definovaných výrobních podmínek použití xylenu, které mají vliv na 

expozici životního prostředí, byla v jeho expozičním scénáři definována opatření pro řízení 

rizik. Tato opatření jsou specifikována v tabulce č. 10. 

V případě ředidla S 6003 se výsledné podmínky použití, které ovlivňují expozici 

životního prostředí, převezmou ze scénáře expozice xylenu. U vícesložkové směsi by bylo 

zapotřebí porovnání jednotlivých OC a RMM a odborného vyhodnocení, které údaje 

aplikovat pro celou směs. 
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Tabulka 10: Opatření pro omezení expozice životního prostředí [13][18] 

RMM 

Účinnost snižování emisí 

 

Organizační opatření 

SPERC ESVOC 

2.2.v1 

SE xylen Se xylen 

Ovzduší  0% 0% Nejsou 

Odpadní vody – 

místní ČOV 

Nestanoveno 93,67 % 

 

Průtok max. 2000 m3/d 

Odpadní vody – 

externí ČOV 

> 80 % 93,67 % Nevylévat do kanalizace 

koncentrovanou látku. 

Půda Neuvažuje se Neuvažuje 

se 

Kaly z ČOV spalovat nebo 

regenerovat. 

 

5.3. Posouzení způsobů použití směsi metodou Bottom-up 

Na použití ředidla S 6003 se vztahují tři scénáře expozice, jak zde již bylo zmíněno. 

V předchozí kapitole byl podrobně rozebrán způsob zpracování scénáře expozice pro 

formulaci směsi jako zvoleného způsobu použití metodou Top-down, kde výchozími 

informacemi byly expoziční scénáře xylenu a butanol. Pro výrobce ředidla může být 

daleko jednodušší metoda Bottom-up, která je založena na mapování způsobu použití 

odvětvovými organizacemi a využití generických scénářů expozice pro danou oblast. 

Touto metodou budou zpracovány další dva scénáře expozice. 

Organizace ESIG vytvořila řadu generických scénářů pro průmyslové i profesionální 

použití organických rozpouštědel. Navíc vyvinula modelovací nástroj EGRET pro 

posuzování použití chemických výrobků na bázi rozpouštědel širokou veřejností.  

Tyto nástroje mají formu Excel tabulek, do kterých se zadávají požadované vstupní 

údaje. V GSE i EGRET jsou zapracovány popisy použití, včetně všech možných dílčích 

činností, tak jak byly definovány v průběhu mapování použití napříč celým dodavatelským 

řetězcem. Mapy použití v sobě nesou jednak určující deskriptory, jednak nejčastěji 

aplikované provozní podmínky a opatření k řízení rizik. Jednotlivá kritéria lze podle 

uvážení měnit tak, aby odpovídala co nejvíce skutečnosti a aby vypočítaný RCR byl menší 
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než 1. Konečný expoziční scénář pak v sobě nese kombinace standardních frází ESCOM, 

které mu byly přiřazeny výpočtem vstupních dat i upravených parametrů. 

Scénář expozice popisující použití ředidla S 6003 v nátěrových hmotách 

profesionálními uživateli byl vytvořen na základě GSE popisujícího 

průmyslové/profesionální použití rozpouštědel v nátěrových hmotách. Program EGRET je 

založen na podobném principu jako GSE a byl použit pro vytvoření scénáře expozice pro 

používání ředidla S 6003 v nátěrových hmotách širokou veřejností.  

Oba vypracované scénáře expozice jsou přiloženy k bakalářské práci jako příloha č. 

1 a 2. 

5.3.1. Použití ředidla S 6003 v nátěrových hmotách profesionálními uživateli 

Vstupními daty pro vytvoření expozičního scénáře byla skupina těkavosti směsi a 

nejkritičtější hodnoty DNEL pro dermální a inhalační expozici profesionálního pracovníka. 

Rovněž bylo nutné provést kontrolu a případně korekci před-nastavených deskriptorů 

použití. V případě ředidla S 6003 se však deskriptory použití v GSE plně shodovali s údaji 

ve scénářích expozice obou komponent. Lze tedy předpokládat, že rovněž výrobci obou 

látek rovněž pracovali s mapami použití pro sektor nátěrových hmot. 

Z GSE byl vymazány nadbytečné dílčí scénáře expozice, které popisovaly použití 

nátěrových hmot v průmyslových podmínkách. Pro přesnější výpočet bylo možné pro 

každý dílčí expoziční scénář dosadit hodnoty předpokládané dermální a inhalační 

expozice, které bývají uváděny ve scénářích expozice látek. V demonstračním příkladu 

však byly tyto údaje dohledatelné pouze ve scénáři expozice pro butanol a pro xylen 

nebyly uváděny vůbec. Z toho důvodu bylo počítáno s před-nastavenými hodnotami GSE, 

které bývají konzervativní a tudíž dostatečně vysoké. Následní uživatelé však mohou 

pracovat s naměřenými údaji o expozici látce na pracovišti, pokud jimi disponují. 

Na obrázcích č. 3 a č. 4 je znázorněn způsob zadávání vstupních dat do GSE a 

generování dat výstupních v podobě vypočítaného RCR a standardních vět ESCOM. 

Výstupem GSE je hrubá šablona expozičního scénáře pro použití ředidla S 6003 

v nátěrových hmotách profesionálními uživateli, která se průběžně automaticky vytváří na 

samostatném Excel listu daného souboru. 
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Expoziční scénář vytvořený na základě GSE je členěný do čtyř oddílů. Automaticky 

se vyplňuje oddíl 1 (název scénáře expozice) a oddíl 2.1 (kontrola expozice pracovníků). 

Oddíly 2.2 (kontrola expozice životního prostředí), 3 (odhad expozice) a 4 (pokyny pro 

následného uživatele pro zhodnocení, zda pracují v rámci kritérií SE) musí vyplnit 

uživatel. 

Informace ohledně řízení expozice životního prostředí byly vypracovány na základě 

pracovních listů SPERC s kódy ESVOC 8.3b.v1 a ESVOC 8.3c.v1, obdobným způsobem, 

jaký je popsán v kapitole 5.2.2. Kapitoly 3 a 4 scénáře expozice pro směs byly vyplněny 

standardními frázemi, které pro tyto účely nabízí katalog ESCOM. Jedná se o jednu ze 

dvou možností, jak tyto oddíly scénáře expozice vyplnit. Druhou možností je doplnit reálné 

údaje o předpokládaných hodnotách expozice a údaje pro přeškálování. Pro vzorový 

příklad tyto informace však nebyly k dispozici.  

 Obrázek 3: Zadávání vstupních dat do GSE pro nátěrové hmoty obsahující středně 

těkavé látky  
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Obrázek 4:Generování výstupních dat v GSE pro nátěrové hmoty obsahující středně těkavé látky  
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5.3.2. Použití ředidla S 6003 v nátěrových hmotách spotřebitelem 

Program EGRET je založen na podobném principu jako GSE a byl použit pro 

vytvoření scénáře expozice pro používání ředidla S 6003 v nátěrových hmotách širokou 

veřejností.  

V programu EGRET byl nejprve dle skupiny těkavosti zvolen vhodný pracovní list 

(ve vzorovém příkladu se jednalo o skupinu vysoce těkavých rozpouštědel). Vstupními 

daty byl tlak par směsi (pro výpočet byla zvolena hodnota 800 Pa dle tlaku par xylenu) a 

nejkritičtější hodnoty DNEL pro dermální, orální i inhalační expozici pro spotřebitele. 

Tabulka vstupních dat je znázorněna na obrázku č. 5. 

 

Obrázek 5: Zadávání vstupních dat do programu EGRET pro nátěrové hmoty 

obsahující vysoce těkavé látky  

Na základě vstupních dat program automaticky vypočítá odhadované hodnoty 

expozice a míru RCR pro všechny uvažované aplikace, které byly vytipovány pro nátěrové 

hmoty v mapách použití. Výrobní podmínky jsou v programu defaultně nastaveny a 

opatření k řízení rizik jsou automaticky přiřazovány tak, aby index RCR nabýval hodnoty 

menší než 1.  

Na rozdíl od GSE je drtivá většina polí v programu EGRET uzamknuta a kritéria 

nelze libovolně měnit. Úprava dat uživatelem je omezena pouze na tabulku vstupních dat a 

dále možnost uvedení 3 modifikačních faktorů: faktor zředění, faktor inhalace a dermální 

faktor. Tyto faktory mohou nabývat hodnot v intervalu 0 až 1 (přičemž výchozí je hodnota 

1) a uživatel jich může využít, pokud disponuje znalostmi např. o míře kožní absorpce 

hodnocené látky. Ve vzorovém příkladu nebyla provedena žádná modifikace vyjma 

vstupních dat. 

Výstupem programu EGRET je, obdobně jako v případě GSE, šablona scénáře 

expozice, která je automaticky generována na samostatném listu. I v tomto případě musí 

User Input Table

Substance 

Properties:

Substance 

Name  S 6003

Molecular 

Weight 

(g/mole)

Physical 

property liquid
Substance 

volatility (Pa):
800,0

TRA volatility 

range
high

Saturated 

Vapour 

Concentration 

(mg/m3)

0,0

Common 

Parameter 

Defaults:

Thickness 

Layer (cm) 0,01

Density 

(g/cm3) 1,0 Body Weight 

(kg)

60,0 Inhalation Rate 

(m3/hr)

1,4 fraction released to 

air

1,0

Life Cycle 

Stage / 

Sector of Use

Consumer 

(SU21)

References 

Values 

(DNELs):

dermal long-

term systemic 

(mg/kg/day)
108,0

dermal local 

(mg/cm2)

oral long-term 

systemic 

(mg/kg/day)
1,6

inhalation 

systemic 

(mg/kg/24 hr day)

inhalation long-term 

systemic (mg/m3) 

for 24 hr day
14,8

inhalation local 

(mg/m3) 55,0
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uživatel s hrubou šablonou dále pracovat a doplnit do ní informace o kontrole expozice 

životního prostředí, odhad expozice a pokyny pro následné uživatele pro kontrolu shody se 

scénářem expozice. Dokončení spotřebitelského expozičního scénáře bylo provedeno 

stejným způsobem jako v kapitole 5.3.1. 

5.3.3. Kontrola scénářů expozice vytvořených metodou Bottom-up 

Vypracováním scénáře expozice pro směs celý proces metody Bottom-up zdaleka 

nekončí. Musí být provedena závěrečná kontrola nadefinovaných provozních podmínek a 

opatření k řízení rizik, zdali odpovídají doporučení v expozičních scénářích pro jednotlivé 

složky směsi, a případně provedena jejich korekce. 

Pro usnadnění kontroly je vhodné, aby se výrobce směsi zaměřil zejména na kritické 

operace. Na rozdíl od metody Top-down je pro výrobce směsi složitější tyto kritické 

operace určit, jelikož pro každého následného uživatele se volba kritické aplikace může 

značně lišit. Z toho důvodu je vhodné začít u těch dílčích operací, kterým byla přiřazena 

nejvyšší hodnota indexu RCR. 

V tabulce č. 11 je znázorněna kontrola shody scénářů expozice pro tři nekritičtější 

způsoby použití ředidla S 6003. U všech tří aplikací byly výrobní podmínky a opatření 

k řízení rizik přiřazené směsi metodou Bottom-up přísnější než nástroje pro omezování 

expozice definované pro xylen. Je tedy zřejmé, že pracovní podmínky stanovené pro 

ředidlo plně odpovídají scénáři expozice xylenu. Naopak pro butanol byly navrženy buďto 

kvalitativně odlišné způsoby kontroly expozice, nebo byly kvantitativně kritičtější než 

definovaná opatření pro ředidlo. V tomto případě je posouzení shody daleko 

komplikovanější, zejména v případě použití ředidla spotřebitelem v lepidlech pro kutily 

(PC 1).  

Jelikož je možné pro odhad a charakterizaci rizika použít odlišných nástrojů a 

modelovacích aplikací, je pochopitelné, že se výsledný popis výrobních podmínek a 

nástrojů pro řízení rizik liší. Pro posouzení chemické bezpečnosti butanolu byl využit 

program Stoffenmanager v4.0, kdežto výrobce xylenu pracoval se stejnými nástroji, které 

byly využity pro vzorový příklad. 
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Tabulka 11: Kontrola shody OC a RMM směsi se scénáři expozice jejich složek 

Dílčí operace / způsob použití Ředidlo S 6003 Xylen Butanol 

Aplikace namáčením, 

ponořením nebo poléváním, 

v interiéru. 

PROC 13 

< 25 % 

< 4 hod. 

LO 

Respirátor (A) 

Rukavice 

LO < 4 hod 

Brýle 

Rukavice 

Ruční nástřikové techniky, 

v interiéru. 

PROC 11 

< 5 % 

CV / LO 

Respirátor (A) 

Rukavice 

CV / LO 

Respirátor (A) 

< 5 hod. 

CV / LO 

Respirátor (80 %) 

Brýle 

Rukavice 

Lepidla pro domácí kutily 

PC 1 

< 30 % 

1 x denně 

< 6 hod 

< 6390 g 

< 110 cm
2 

< 20 m3 

< 30 % 

1 x denně 

< 6 hod 

< 6390 g 

< 110 cm
2 

< 20 m3 

< 2 % 

1 x denně 

< 75 min 

< 9000 g 

< 0 cm
2
 

< 53 m
3
 

Vysvětlivky k tabulce: CV = centrální ventilace, LO = lokální odsávání 

V případě odlišných výsledků může výrobce směsi: 

 upravit úrovně předpokládané expozice, aby odpovídaly scénáři expozice 

neshodné složky, a provést kontrolu shody nově přiřazených RMM, 

 upravit použité OC a RMM, aby odpovídaly scénáři expozice neshodné 

složky, a provést kontrolu výsledného RCR, 

 přistoupit k metodě Top-down, 

 provést nápravné opatření podle kapitoly 4.3. 

5.4. Způsob sdělování informací následnému uživateli u vybrané 

směsi 

Výrobce ředidla S 6003 může zvolit jeden ze tří způsobů, jakým následným 

uživatelům sdělí informace o jeho bezpečném použití, jak je uvedeno v kapitole 4.5.1. 



 

42 

 

Řešení A, tedy připojení příslušných SE složek k bezpečnostnímu listu směsi, 

v případě ředidla S 6003 není nejvhodnější. Následní uživatelé, kteří ředidlo používají při 

výrobě vlastních směsí, by tak sice získali podrobné informace o bezpečném použití obou 

složek, zároveň by však mohli být mírou těchto informací zahlceni. Jak zde již bylo 

demonstrováno, posouzení a zpracování jediného souhrnného expozičního scénáře je 

poměrně pracné a klade vysoké nároky na znalosti i čas následného uživatele. Pro 

následného uživatele je proto jistě přínosem, když obdrží souhrnný scénář expozice pro 

směs místo několika rozsáhlých SE jednotlivých složek. 

Oproti tomu řešení C, tedy zahrnutí informací do hlavní části bezpečnostního listu, je 

v případě ředidla S 6003 až příliš zjednodušenou variantou. Navíc by se prakticky 

provádělo jen velmi těžce, jelikož použití ředidla v konečných chemických výrobcích 

může být značně obsáhlé. 

Ideální cestou pro komunikaci s následnými uživateli je proto v případě ředidla 

S 6003 řešení B, tedy připojení informací o bezpečném používání směsi. Forma, jakou tyto 

informace mají být předány, není v případě směsi nařízením REACH definována. 

V demonstračním příkladu budou mít tyto informace formu scénáře expozice pro celkové 

ředidlo. Nařízení REACH však umožňuje výrobcům směsí použít i jiné formáty, např. 

operační karty. 

6. ZÁVĚR  

Zpracování scénářů expozice u směsí je otevřeným tématem, kterému je aktuálně 

věnována velká pozornost napříč všech odvětví v průmyslu. Tato bakalářská práce přispívá 

k mnoha jiným studiím, které byly pro toto téma zpracovány. Průmyslové asociace 

sdružující společnosti z různých odvětví pracují na vypracování různých metodik, jak 

usnadnit výrobcům směsí zpracování expozičních scénářů. Každý přístup s sebou nese 

určitá omezení a neexistuje žádná univerzální metoda aplikovatelná na všechny případy. 

Řada nástrojů je použitelná jen pro vybraný průmyslový sektor, nebo funguje pouze ve 

specifických a krátkých dodavatelských řetězcích. 

Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit pokyny pro zpracování expozičních 

scénářů u směsí. Pokyny byly zpracovány jako stručný přehled povinností, které musí 

výrobce směsí obsahující nebezpečné látky provést. Tyto povinnosti jsou popisovány v pěti 
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krocích popsaných v kapitolách 4.1. až 4.5., které mapují shromažďování potřebných 

informací, ověřování podmínek použití směsi, možnosti nápravných opatření a nakonec 

určení informací, které musí formulátor směsi předávat dále následným uživatelům, včetně 

popisu tří možných forem tohoto sdělení.   

Zpracování scénářů expozice bylo demonstrováno na vybrané směsi – ředidlu 

S 6003, které obsahuje 80 % xylenu a 20 % butanolu a je uváděno na trh českou firmou 

EURO-Šarm spol. s r.o. Tato směs vyhovovala vstupním požadavkům (definovaným 

v kapitole 5), z nichž jedním bylo, aby se jednalo o reálnou směs se skutečnými scénáři 

expozice obou komponent. Jedná se o nereaktivní typ ředidla, proto bylo hodnocení rizik 

směsi založeno na aditivním účinku obou komponent. 

Reálné pozadí vzorového příkladu umožňuje využití výsledků bakalářské práce 

v praxi a přináší praktické informace o problémech, se kterými se formulátor při 

zpracování expozičních scénářů může setkat. Zpracované expoziční scénáře může výrobce 

ředidla přímo využít a splnit tak svou povinnost sdělovat v dodavatelském řetězci 

informace o bezpečném použití směsi 

Pro vzorovou směs ředidla byly vytipovány tři způsoby použití vytyčující tři možné 

expoziční scénáře: formulace směsi, použití ředidla v nátěrových hmotách profesionálním 

uživatelem a použití ředidla v nátěrových hmotách spotřebitelem. Pro srovnání metod Top-

down a Bottom-up bylo ke scénáři expozice popisující formulaci směsí a k oběma 

scénářům pro nátěrové hmoty přistupováno odlišným způsobem. Pro výrobky typu ředidel 

je vhodnější zpracování expozičního scénáře metodou Bottom-up, která je postavena na 

pomůckách vyvinutých organizací ESIG sdružující výrobce a uživatele organických 

rozpouštědel. Pro vytvoření expozičních scénářů popisujících použití ředidla S 6003 v 

nátěrových hmotách byly využity právě nástroje asociace ESIG, konkrétně generický 

scénář expozice a program EGRET. 

Části expozičních scénářů, které popisují kontrolu expozice životního prostředí, byly 

vytvořeny na základě pracovních listů SPERC, neboli specifických kategorií uvolňování 

materiálu do životního prostředí. Defaultní hodnoty pracovních listů SPERC bylo nutné 

upravit podle kritérií ze scénářů expozice xylenu. Údaje pro butanol zohledněny nebyly, 

jelikož ve scénáři expozice butanolu byla kontrola expozice životního prostředí 

vyhodnocena jako nerelevantní. 
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Nástroje vybrané pro metodu Bottom-up umožňují automatické generování šablon 

expozičních scénářů, jejichž text je poskládán ze standardních frází ESCOM. Tyto fráze 

byly rovněž využity pro vyplnění oddílu 3 a 4 expozičního scénáře, tedy údajů o odhadech 

expozice a pokynů pro přeškálování. 

Při kompilaci expozičního scénáře pro směs se musí formulátor vyrovnat především 

s variabilitou podmínek použití, které popisují scénáře expozice látek od různých 

dodavatelů. Existuje řada nástrojů pro modelování expozice a tvorbu expozičních scénářů, 

jejichž výstupy se často liší. Výsledné scénáře expozice mohou být jinak členěny, pracovat 

s odlišnými frázemi a používat jiné nástroje pro odhad a omezování expozice. Odhady 

expozice, míra charakterizace rizika ani pokyny pro přeškálování nemusí být ve scénáři 

expozice vůbec uváděny. Pro následného uživatele je pak velmi náročné posoudit, zda by 

např. kombinací jiných faktorů docílil stejného výsledku řízení rizika.  

Také ve vzorovém příkladu bylo v některých případech obtížné posoudit, zda 

konsolidovaný scénář expozice pro ředidlo odpovídá scénářům expozice jeho složek. Ke 

sporným situacím došlo zejména při vypracování scénáře expozice pro použití ředidla 

v nátěrových hmotách širokou veřejností, jehož kritéria použití vygenerovaná programem 

EGRET byla odlišná než údaje ve scénáři expozice butanolu. Výrobci ředidla S 6003 lze 

v tomto případě doporučit provedení nápravného opatření: obrátit se na dodavatele 

butanolu a požádat jej, zda by posoudil podmínky použití ředidla také pro butanol. Oproti 

tomu popisy použití s využitím standardních deskriptorů se pro butanol i xylen shodovaly, 

což poukazuje na skutečnost, že se výrobci látek snaží co nejvíce využívat dostupné mapy 

použití pro jednotlivá odvětví průmyslu. 

Přínos této bakalářské práce spočívá především ve stručně zpracovaném přehledu 

povinností při zpracování expozičního scénáře směsi. Ačkoliv demonstračním příkladem 

bylo ředidlo, principy popsané v této práci lze jistě aplikovat také na jiné typy směsí. Na 

výrobce směsí jsou při zpracování expozičních scénářů jejich složek kladeny vysoké 

nároky, proto si toto téma jistě zaslouží pozornost a prostor pro další zkoumání. 
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Oddíl 1 Název scénáře expozice 

Název Nátěrové hmoty (profesionální aplikace); CAS: 1330-20-7 + 71-36-3 

Deskriptory použití Oblast použití: Profesionální použití (SU22) 

  Kategorie procesů:  PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, 

PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19 

  Kategorie uvolňování do životního prostředí:  ERC 8A, ERC 8D 

Pokryté procesy a aktivity Vztahuje se na použití v nátěrech (barvy, inkousty, lepidla atd.) včetně expozic 

během použití (včetně přejímky materiálu, skladování, přípravy, stáčení, aplikace 

stříkáním, válečkem nebo štětcem, ručního nanášení nebo podobných metod, 

tvorbu filmu), údržbu a čištění zařízení a přidružené laboratorní aktivity. 

Oddíl 2 Výrobní podmínky a opatření pro řízení rizik 

Oddíl 2.1 Kontrola expozice pracovníků 

Charakteristika produktu  

Skupenství produktu Kapalina, tlak par 0.5 - 10 kPa [OC4]. 

Tlak par (Pa) 0,82 kPa při 20 °C 

Koncentrace ve výrobku Pokrývá koncentraci ve výrobku do 100 % [G13 ].  

Použité množství Neaplikovatelné 

Frekvence a doba použití/expozice Pokrývá denní expozici až 8 hod. (není-li uvedeno jinak) [G2].  

Lidský faktor neovlivněný řízením rizik Neaplikovatelné 

Další výrobní podmínky ovlivňující expozici 

pracovníků 

Předpokládá se použití při teplotě nepřesahující pokojovou teplotu o více než 20°C 

[G15]. 

  Předpokládá se dodržování správné praxe a hygienických zásad [G1].  

Opatření pro řízení rizik Fráze uvedené v závorkách představují doporučení pro správnou praxi nad rámec 

požadavků hodnocení chemické bezpečnosti dle REACH, dále viz oddíl 5 níže. 

Všeobecná expozice (uzavřené systémy) 

[CS15].  

Žádná další specifická opatření nejsou definována [EI20]. {Noste vhodné rukavice 

testované dle EN374 [PPE15]}.  

Všeobecná expozice (uzavřené systémy) 

[CS15]. Použití v uzavřeném systému [CS38].  

Zajistěte, aby přenos materiálu byl zakrytý, nebo s odsáváním. [E66]. {Noste 

vhodné rukavice testované dle EN374 [PPE15]}.  

Plnění / příprava zařízení ze sudů nebo 

kontejnerů. [CS45]. Použití v uzavřeném 

systému [CS38].  

Zajistěte, aby přenos materiálu byl zakrytý, nebo s odsáváním. [E66]. {Noste 

vhodné rukavice testované dle EN374 [PPE15]}.  

Příprava materiálu k aplikaci [CS96]. Použití v 

násadových procesech  [CS37].  

Noste respirátor vyhovující EN140 s typem filtru A nebo vyšším [PPE22]. 

{Používejte čerpadla nebo opatrně rozlévat z kontejnerů [E64]}. {Okamžitě 

ukliďte uniklý materiál a bezpečně odstraňte odpad [EI9]}. {Noste vhodné 

rukavice testované dle EN374 [PPE15]}.  

Tvorba filmu - sušení vzduchem [CS95]. Noste respirátor vyhovující EN140 s typem filtru A nebo vyšším [PPE22]. Noste 
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Exteriér  [OC9].  vhodné rukavice testované dle EN374 [PPE15]. {Vyhněte se se ručnímu kontaktu 

s mokrými pracovními kusy [EI17]}.  

Tvorba filmu - sušení vzduchem [CS95]. 

Interiér  [OC8].  

Zajistěte dokonalejší celkové větrání mechanickými prostředky [E48]. Vyhněte se 

použití produktu v koncentraci vyšší než 4 hod. [OC28]. , nebo: [G9 ]. Noste 

respirátor vyhovující EN140 s typem filtru A nebo vyšším [PPE22]. Noste 

chemicky odolné rukavice testované dle EN374 v kombinaci se specifickým 

školením pro danou aktivitu [PPE17]. {Vyhněte se se ručnímu kontaktu s 

mokrými pracovními kusy [EI17]}.  

Příprava materiálu k aplikaci [CS96]. Interiér  

[OC8].  

Zajistěte dokonalejší celkové větrání mechanickými prostředky [E48].Noste 

respirátor vyhovující EN140 s typem filtru A nebo vyšším [PPE22]. Noste vhodné 

rukavice testované dle EN374 [PPE15].  

Příprava materiálu k aplikaci [CS96]. Exteriér  

[OC9].  

Vyhněte se použití produktu v koncentraci vyšší než 4 hod. [OC28]. Noste 

respirátor vyhovující EN140 s typem filtru A nebo vyšším [PPE22]. Noste vhodné 

rukavice testované dle EN374 [PPE15].  

Transfer materiálu [CS3].  Transfer v dávkách 

/ z nádob. [CS8] Nespecializovaná zařízení 

[CS82].  

Zajistěte dokonalejší celkové větrání mechanickými prostředky [E48].Noste 

respirátor vyhovující EN140 s typem filtru A nebo vyšším [PPE22]. Noste vhodné 

rukavice testované dle EN374 [PPE15].  

Transfer materiálu [CS3].  Transfer v dávkách 

/ z nádob.  [CS8].  Specializovaná zařízení 

[CS81].  

Minimalizujte expozici částečným uzavřením procesu nebo zařízení a zajistěte 

odsávání u otvorů [E60]. {Noste vhodné rukavice testované dle EN374 [PPE15]}.  

Aplikace válečkem, stěrkou, proudem [CS98]. 

Interiér  [OC8].  

Omezte obsah látky v produktu na 25 % [OC18]. Zajistěte dokonalejší celkové 

větrání mechanickými prostředky [E48]. Vyhněte se použití produktu v déle než 1 

hod. [OC27]. , nebo: [G9 ]. Noste respirátor vyhovující EN140 s typem filtru A 

nebo vyšším [PPE22]. Noste chemicky odolné rukavice testované dle EN374 v 

kombinaci se základním školením zaměstnanců [PPE16].  

Aplikace válečkem, stěrkou, proudem [CS98]. 

Interiér  [OC8].  

Omezte obsah látky v produktu na 25 % [OC18]. Zajistěte dokonalejší celkové 

větrání mechanickými prostředky [E48]. Vyhněte se použití produktu déle než 1 

hod. [OC27]. , nebo: [G9 ]. Noste respirátor vyhovující EN140 s typem filtru A 

nebo vyšším [PPE22]. Noste chemicky odolné rukavice testované dle EN374 v 

kombinaci se specifickým školením pro danou aktivitu [PPE17]. {Vyhněte se se 

ručnímu kontaktu s mokrými pracovními kusy [EI17]}.  

Aplikace válečkem, stěrkou, proudem [CS98]. 

Exteriér  [OC9].  

Noste respirátor vyhovující EN140 s typem filtru A nebo vyšším [PPE22]. Noste 

chemicky odolné rukavice testované dle EN374 v kombinaci se specifickým 

školením pro danou aktivitu [PPE17].  

Ruční [CS34]. Aplikace sprejem [CS10]. 

Interiér  [OC8].  

Omezte obsah látky v produktu na 5 % [G6]. Provádějte ve větrané místnosti nebo 

odsávací komoře [E57]. Noste respirátor vyhovující EN140 s typem filtru A nebo 

vyšším [PPE22]. {Noste vhodné rukavice testované dle EN374 [PPE15]}.  

Ruční [CS34]. Aplikace sprejem [CS10]. 

Exteriér  [OC9].  

Omezte obsah látky v produktu na 5 % [G6]. Vyhněte se použití produktu v 

koncentraci vyšší než 4 hod. [OC28]. Noste respirátor vyhovující EN140 s typem 

filtru A nebo vyšším [PPE22]. Noste chemicky odolné rukavice testované dle 

EN374 v kombinaci se základním školením zaměstnanců [PPE16].  



Příloha 1 

Scénář expozice: Použití ředidla S 6003 v nátěrových hmotách profesionálními uživateli  

3 

 

Namáčení, ponoření a polévání [CS4]. Interiér  

[OC8].  

Omezte obsah látky v produktu na 25 % [OC18]. Zabezpečte odsávání v místech, 

kde dochází k emisím [E54]. Vyhněte se použití produktu v koncentraci vyšší než 

4 hod. [OC28]. , nebo: [G9 ]. Noste respirátor vyhovující EN140 s typem filtru A 

nebo vyšším [PPE22]. {Noste vhodné rukavice testované dle EN374 [PPE15]}.  

Namáčení, ponoření a polévání [CS4]. 

Exteriér  [OC9].  

Noste respirátor vyhovující EN140 s typem filtru A nebo vyšším [PPE22].  Noste 

chemicky odolné rukavice testované dle EN374 v kombinaci se základním 

školením zaměstnanců [PPE16].  

Laboratorní aktivity  [CS36].  Zabezpečte odsávání v místech, kde dochází k emisím [E54]. {Noste vhodné 

rukavice testované dle EN374 [PPE15]}.  

Ruční aplikace - barvy do ruky, pastelky, 

lepidla [CS72]. Interiér  [OC8].  

Omezte obsah látky v produktu na 5 % [OC17].Zabezpečte dobrý standard 

přirozeného nebo řízeného větrání (výměna vzduchu 10 - 15 krát za hodinu) 

[E40]. Vyhněte se použití produktu déle než 1 hod. [OC27]. , nebo: [G9 ]. Noste 

respirátor vyhovující EN140 s typem filtru A nebo vyšším [PPE22].  Noste 

chemicky odolné rukavice testované dle EN374 v kombinaci se základním 

školením zaměstnanců [PPE16].  

Ruční aplikace - barvy do ruky, pastelky, 

lepidla [CS72]. Exteriér  [OC9].  

Omezte obsah látky v produktu na 5 % [OC17]. Zajistěte, aby se činnosti 

prováděli v exteriéru [E69].  Vyhněte se použití produktu v déle než 1 hod. 

[OC27]. , nebo: [G9 ]. Noste respirátor vyhovující EN140 s typem filtru A nebo 

vyšším [PPE22]. Noste chemicky odolné rukavice testované dle EN374 v 

kombinaci se základním školením zaměstnanců [PPE16].  

Čištění a údržba zařízení[CS39] Vypusťte systém před odstávkou nebo údržbou zařízení [E65]. Vyhněte se použití 

produktu v déle než  1 hod. [OC27]. , nebo: [G9 ]. Noste respirátor vyhovující 

EN140 s typem filtru A nebo vyšším [PPE22]. Noste vhodné rukavice testované 

dle EN374 [PPE15]. {Zabezpečte odsávání v místech, kde dochází k emisím 

[E54]}.  

Skladování [CS67] Skladujte v uzavřeném systému. [CS84]{Noste vhodné rukavice testované dle 

EN374 [PPE15]}.  

Oddíl 2.2  Kontrola expozice životního prostředí 

Charakteristika produktu Složky ředidla S 6003 jsou středně těkavé (tlak par  0,5 - 1 kPa při 20 °C), ve vodě 

rozpustné pouze částečně, plavou na vodě, biologicky odbouratelné. 

Použité množství 0,25 ktun/ročně 

Frekvence a doba použití/expozice Počet emisních dní v roce: 365 

Další výrobní podmínky ovlivňující expozici 

životního prostředí 

Frakce uvolňovaná z procesu do ovzduší: 0,98 

Frakce uvolňovaná z procesu do odpadních vod: 0,01 

Frakce uvolňovaná z procesu do půdy: 0,01 

Místní technické podmínky a opatření pro 

omezení úniku do vody, ovzduší a půdy 

Předpokládá se omezení emisí do ovzduší s typickou efektivitu odstranění > 0 % 

[TCR7] Předpokládá se účinnost technologie na úpravu odpadních vod před jejich 

vypuštěním 93,67 %.[STP3] 

Organizační opatření pro předcházení/omezení 

úniku 

Nevyhazujte do životního prostředí v souladu s legislativními předpisy [OMS4] 
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Podmínky a opatření pro městskou čističku 

odpadních vod 

Neuplatňuje se 

Podmínky a opatření pro externí likvidaci 

odpadů 

Externí zpracovaní a likvidace odpadu musí být v souladu s platnými lokálními 

a/nebo státními předpisy. [ETW3] 

Podmínky a opatření pro externí regeneraci 

odpadů 

Externí regenerace a recyklace odpadu musí být v souladu s platnými lokálními 

a/nebo státními předpisy. [ERW1] 

Další doplňující environmentální kontrolní 

podmínky 

Neuplatňuje se 

Oddíl  3 Odhad expozice 

  

3.1. Zdraví člověka Jsou-li dodržovány doporučené nástroje pro řízení rizik (RMM) a výrobní 

podmínky (OC), pak se nepředpokládá expozice vyšší než stanovené hodnoty 

DNEL a výsledný faktor RCR je nižší než 1. 

    

3.2. Životní prostředí Jsou-li dodržovány doporučené nástroje pro řízení rizik (RMM) a výrobní 

podmínky (OC), pak se nepředpokládá expozice vyšší než stanovené hodnoty 

PNEC a výsledný faktor RCR je nižší než 1. 

    

Oddíl  4 Pokyny pro následného uživatele pro zhodnocení, zda pracují v rámci kritérií 

SE 

4.1. Zdraví člověka Ujistěte se, že RMM a OC odpovídají údajům v SE nebo mají stejnou účinnost. 

    

4.2. Životní prostředí Ujistěte se, že RMM a OC odpovídají údajům v SE nebo mají stejnou účinnost. 
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Oddíl 1  Název scénáře expozice 

Název  Použití ředidla S 6003 spotřebitelem 

Oblast použití (SU kód)  21 

Kategorie chemických výrobků (PC kód)  1, 4, 8 (jen jako pomocná látka), 9a, 9c, 15, 18, 23, 24, 31 

Pokryté procesy a aktivity  Vztahuje se na použití v nátěrech (barvy, inkousty, lepidla atd.) včetně expozic 

během použití (včetně přejímky materiálu, skladování, přípravy, stáčení, aplikace 

stříkáním, válečkem nebo štětcem, ručního míchání nebo podobných metod) a 

údržbu a čištění zařízení. 

Kategorie uvolňování do životního 

prostředí (ERC kód) 

 8a, 8b 

Specifická kategorie uvolňování do 

životního prostředí (SPERC kód) 

 ESVOC 8.3b.v1 + ESVOC 8.3c.v1 

Oddíl 2 Výrobní podmínky a opatření pro řízení rizik 

Oddíl 2.1 Kontrola expozice pracovníků 

Charakteristika produktu   

Skupenství produktu  Kapalina 

Tlak par (Pa)  800 

Koncentrace ve výrobku  Není-li uvedeno jinak, pokrývá koncentraci ve výrobku do 100%  [ConsOC1] 

Použité množství  Není-li uvedeno jinak, pokrývá množství do 37500g [ConsOC2]; pokrývá styk s 

kůží do 6600cm2   [ConsOC5] 

Frekvence a doba použití/expozice  Není-li uvedeno jinak, pokrývá frekvenci až 365 dní v roce [ConsOC3]; 

Není-li uvedeno jinak, pokrývá frekvenci až 4 krát denně [ConsOC4]; 

pokrývá expozici až 8 hodin na událost [ConsOC14] 

Další výrobní podmínky ovlivňující 

expozici 

Pracovníků 

 Není-li uvedeno jinak, předpokládá se použití při pokojové teplotě 

[ConsOC15]; předpokládá se velikost místnosti 20 m3  [ConsOC11];   

předpokládá se typická ventilace [ConsOC8]. 

Oddíl 2.1.1 Kategorie výrobků 

PC1:Lepidla, těsnící materiály--Lepidla, 

hobby použití 

OC Není-li uvedeno jinak, pokrývá koncentraci ve výrobku do 30% [ConsOC1]; 

pokrývá použití až 365 dní/rok[ConsOC3]; pokrývá použití až 1 krát za 

den[ConsOC4]; pokrývá styk s kůží do35,73 cm2 [ConsOC5]; pro každou 

událost, pokrývá použité množství do 9g [ConsOC2]; pokrývá použití při běžném 

domácím větrání [ConsOC8]; pokrývá velikost místnosti20m3[ConsOC11]; pro 

každou událost, pokrývá expozici do  4,00 hod/událost[ConsOC14]; 

 RMM Mimo uvedené OC nejsou stanoveny žádné specifické RMM. 
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PC1:Lepidla, těsnící materiály--Lepidla 

pro domácí kutily (lepidlo na koberce, 

lepidlo 

na dlaždice, lepidlo na dřevěné parkety) 

OC Není-li uvedeno jinak, pokrývá koncentraci ve výrobku do 30% [ConsOC1]; 

pokrývá použití až 1 den/rok[ConsOC3]; pokrývá použití až 1 krát za 

den[ConsOC4]; pokrývá styk s kůží do110,00 cm2 [ConsOC5]; pro každou 

událost, pokrývá použité množství do 6390g [ConsOC2]; pokrývá použití při 

běžném domácím větrání [ConsOC8]; pokrývá velikost 

místnosti20m3[ConsOC11]; pro každou událost, pokrývá expozici do  6,00 

hod/událost[ConsOC14]; 

 RMM Vyhněte se použití produktu v koncentraci vyšší než 30%  [ConsRMM1]; vyhněte 

se použití při uzavřených oknech [ConsRMM8]; 
PC1:Lepidla, těsnící materiály—Lepidlo ve 

spreji 

OC Není-li uvedeno jinak, pokrývá koncentraci ve výrobku do 30% [ConsOC1]; 

pokrývá použití až 6 den/rok[ConsOC3]; pokrývá použití až 1 krát za 

den[ConsOC4]; pokrývá styk s kůží do35,73 cm2 [ConsOC5]; pro každou událost, 

pokrývá použité množství do 85,05g [ConsOC2]; pokrývá použití při běžném 

domácím větrání [ConsOC8]; pokrývá velikost místnosti20m3[ConsOC11]; pro 

každou událost, pokrývá expozici do  4,00 hod/událost[ConsOC14]; 

 RMM Mimo uvedené OC nejsou stanoveny žádné specifické RMM. 

PC1:Lepidla, těsnící materiály—Těsnící 

materiály 

OC Není-li uvedeno jinak, pokrývá koncentraci ve výrobku do 30% [ConsOC1]; 

pokrývá použití až 365 dní/rok[ConsOC3]; pokrývá použití až 1 krát za 

den[ConsOC4]; pokrývá styk s kůží do35,73 cm2 [ConsOC5]; pro každou 

událost, pokrývá použité množství do 75g [ConsOC2]; pokrývá použití při 

běžném domácím větrání [ConsOC8]; pokrývá velikost 

místnosti20m3[ConsOC11]; pro každou událost, pokrývá expozici do  1,00 

hod/událost[ConsOC14]; 

 RMM Vyhněte se použití produktu v koncentraci vyšší než 5,5%  [ConsRMM1]; vyhněte 

se použití při uzavřených oknech [ConsRMM8]; 

PC4_n:Nemrznoucí směsi a 

přípravky na odmražování—

Umývání oken na automobilech 

OC Není-li uvedeno jinak, pokrývá koncentraci ve výrobku do 1% [ConsOC1]; 

pokrývá použití až 365 dní/rok[ConsOC3]; pokrývá použití až 1 krát za 

den[ConsOC4]; pro každou událost, pokrývá použité množství do 0,5g 

[ConsOC2]; Pokrývá použití v garáži (34m3) při běžné ventilaci [ConsOC10]; 

pokrývá velikost místnosti34m3[ConsOC11]; pro každou událost, pokrývá 

expozici do 0,02 hod/událost[ConsOC14]; 

 RMM Mimo uvedené OC nejsou stanoveny žádné specifické RMM. 

PC4_n:Nemrznoucí směsi a přípravky na 

odmražování—Nalévání do chladičů 

OC Není-li uvedeno jinak, pokrývá koncentraci ve výrobku do 10% [ConsOC1]; 

pokrývá použití až 365 dní/rok[ConsOC3]; pokrývá použití až 1 krát za 

den[ConsOC4]; pokrývá styk s kůží do428,00 cm2 [ConsOC5]; pro každou 

událost, pokrývá použité množství do 2000g [ConsOC2]; Pokrývá použití v garáži 

(34m3) při běžné ventilaci [ConsOC10]; pokrývá velikost 

místnosti34m3[ConsOC11]; pro každou událost, pokrývá expozici do  0,17 

hod/událost[ConsOC14]; 

 RMM Mimo uvedené OC nejsou stanoveny žádné specifické RMM. 

PC4_n:Nemrznoucí směsi a přípravky na 

odmražování—Rozmražovač zámku 

OC Není-li uvedeno jinak, pokrývá koncentraci ve výrobku do 50% [ConsOC1]; 

pokrývá použití až 365 dní/rok[ConsOC3]; pokrývá použití až 1 krát za 

den[ConsOC4]; pokrývá styk s kůží do214,40 cm2 [ConsOC5]; pro každou 

událost, pokrývá použité množství do 4g [ConsOC2]; Pokrývá použití v garáži 

(34m3) při běžné ventilaci [ConsOC10]; pokrývá velikost 

místnosti34m3[ConsOC11]; pro každou událost, pokrývá expozici do  0,25 

hod/událost[ConsOC14]; 

 RMM Mimo uvedené OC nejsou stanoveny žádné specifické RMM. 
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PC8_n: Biocidní přípravky (pouze jako 

pomocná látka)—Prací prostředky, 

přípravky na umývání nádobí 

OC Není-li uvedeno jinak, pokrývá koncentraci ve výrobku do 5% [ConsOC1]; 

pokrývá použití až 365 dní/rok[ConsOC3]; pokrývá použití až 1 krát za 

den[ConsOC4]; pokrývá styk s kůží do857,50 cm2 [ConsOC5]; pro každou 

událost, pokrývá použité množství do 15g [ConsOC2]; pokrývá použití při 

běžném domácím větrání [ConsOC8]; pokrývá velikost 

místnosti20m3[ConsOC11]; pro každou událost, pokrývá expozici do  0,50 

hod/událost[ConsOC14]; 

 RMM Mimo uvedené OC nejsou stanoveny žádné specifické RMM. 

PC8_n: Biocidní přípravky (pouze jako 

pomocná látka)—Čističe, kapaliny 

(víceúčelové čističe, hygienické výrobky, 

čističe podlah, čističe skla, čističe 

koberců, čističe kovů) 

OC Není-li uvedeno jinak, pokrývá koncentraci ve výrobku do 5% [ConsOC1]; 

pokrývá použití až 128 den/rok[ConsOC3]; pokrývá použití až 1 krát za 

den[ConsOC4]; pokrývá styk s kůží do857,50 cm2 [ConsOC5]; pro každou 

událost, pokrývá použité množství do 27g [ConsOC2]; pokrývá použití při 

běžném domácím větrání [ConsOC8]; pokrývá velikost 

místnosti20m3[ConsOC11]; pro každou událost, pokrývá expozici do  0,33 

hod/událost[ConsOC14]; 

 RMM Mimo uvedené OC nejsou stanoveny žádné specifické RMM. 

PC8_n: Biocidní přípravky (pouze jako 

pomocná látka)—Čističe, mechanické 

rozprašovače (víceúčelové čističe, 

hygienické výrobky, čističe skla) 

OC Není-li uvedeno jinak, pokrývá koncentraci ve výrobku do 15% [ConsOC1]; 

pokrývá použití až 128 den/rok[ConsOC3]; pokrývá použití až 1 krát za 

den[ConsOC4]; pokrývá styk s kůží do428,00 cm2 [ConsOC5]; pro každou 

událost, pokrývá použité množství do 35g [ConsOC2]; pokrývá použití při 

běžném domácím větrání [ConsOC8]; pokrývá velikost 

místnosti20m3[ConsOC11]; pro každou událost, pokrývá expozici do  0,17 

hod/událost[ConsOC14]; 

 RMM Mimo uvedené OC nejsou stanoveny žádné specifické RMM. 

PC9a:Nátěry a barvy, plnidla, tmely, 

ředidla—Latexové barvy na stěny, vodou 

ředitelné 

OC Není-li uvedeno jinak, pokrývá koncentraci ve výrobku do 1,5% [ConsOC1]; 

pokrývá použití až 4 den/rok[ConsOC3]; pokrývá použití až 1 krát za 

den[ConsOC4]; pokrývá styk s kůží do428,75 cm2 [ConsOC5]; pro každou 

událost, pokrývá použité množství do 2760g [ConsOC2]; pokrývá použití při 

běžném domácím větrání [ConsOC8]; pokrývá velikost 

místnosti20m3[ConsOC11]; pro každou událost, pokrývá expozici do  2,20 

hod/událost[ConsOC14]; 

 RMM Mimo uvedené OC nejsou stanoveny žádné specifické RMM. 

PC9a:Nátěry a barvy, plnidla, tmely, 

ředidla—Velmi hustá, vodová barva 

s vysokým obsahem rozpouštědel 

OC Není-li uvedeno jinak, pokrývá koncentraci ve výrobku do 27,5% [ConsOC1]; 

pokrývá použití až 6 den/rok[ConsOC3]; pokrývá použití až 1 krát za 

den[ConsOC4]; pokrývá styk s kůží do428,75 cm2 [ConsOC5]; pro každou 

událost, pokrývá použité množství do 744g [ConsOC2]; pokrývá použití při 

běžném domácím větrání [ConsOC8]; pokrývá velikost 

místnosti20m3[ConsOC11]; pro každou událost, pokrývá expozici do  2,20 

hod/událost[ConsOC14]; 

 RMM Mimo uvedené OC nejsou stanoveny žádné specifické RMM. 

PC9a:Nátěry a barvy, plnidla, tmely, 

ředidla—Aerosolové rozprašovače 

OC Není-li uvedeno jinak, pokrývá koncentraci ve výrobku do 50% [ConsOC1]; 

pokrývá použití až 2 den/rok[ConsOC3]; pokrývá použití až 1 krát za 

den[ConsOC4]; pro každou událost, pokrývá použité množství do 215g 

[ConsOC2]; Pokrývá použití v garáži (34m3) při běžné ventilaci [ConsOC10]; 

pokrývá velikost místnosti34m3[ConsOC11]; pro každou událost, pokrývá 

expozici do 0,33 hod/událost[ConsOC14]; 
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 RMM Mimo uvedené OC nejsou stanoveny žádné specifické RMM. 

PC9a:Nátěry a barvy, plnidla, tmely, 

ředidla—Odstraňovače (barev, lepidel,  

tapet, těsnících materiálů) 

OC Není-li uvedeno jinak, pokrývá koncentraci ve výrobku do 50% [ConsOC1]; 

pokrývá použití až 3 den/rok[ConsOC3]; pokrývá použití až 1 krát za 

den[ConsOC4]; pokrývá styk s kůží do857,50 cm2 [ConsOC5]; pro každou 

událost, pokrývá použité množství do 491g [ConsOC2]; pokrývá použití při 

běžném domácím větrání [ConsOC8]; pokrývá velikost 

místnosti20m3[ConsOC11]; pro každou událost, pokrývá expozici do  2,00 

hod/událost[ConsOC14]; 

 RMM Mimo uvedené OC nejsou stanoveny žádné specifické RMM. 

PC9c:Ruční barvy –Barvy do ruky OC Není-li uvedeno jinak, pokrývá koncentraci ve výrobku do 50% [ConsOC1]; 

pokrývá použití až 365 dní/rok[ConsOC3]; pokrývá použití až 1 krát za 

den[ConsOC4]; pokrývá styk s kůží do254,40 cm2 [ConsOC5]; pro každou 

událost, předpokládá se požití až 1,35g [ConsOC13]; 

 RMM Vyhněte se použití produktu v koncentraci vyšší než 0,25%  [ConsRMM1]; 

PC15_n: Výrobky na úpravu nekovových 

povrchů-- Latexové barvy na stěny, vodou 

ředitelné 

OC Není-li uvedeno jinak, pokrývá koncentraci ve výrobku do 1,5% [ConsOC1]; 

pokrývá použití až 4 den/rok[ConsOC3]; pokrývá použití až 1 krát za 

den[ConsOC4]; pokrývá styk s kůží do428,75 cm2 [ConsOC5]; pro každou 

událost, pokrývá použité množství do 2760g [ConsOC2]; pokrývá použití při 

běžném domácím větrání [ConsOC8]; pokrývá velikost 

místnosti20m3[ConsOC11]; pro každou událost, pokrývá expozici do  2,20 

hod/událost[ConsOC14]; 

 RMM Mimo uvedené OC nejsou stanoveny žádné specifické RMM. 

PC15_n: Výrobky na úpravu nekovových 

povrchů-- Velmi hustá, vodová barva 

s vysokým obsahem rozpouštědel 

OC Není-li uvedeno jinak, pokrývá koncentraci ve výrobku do 27,5% [ConsOC1]; 

pokrývá použití až 6 den/rok[ConsOC3]; pokrývá použití až 1 krát za 

den[ConsOC4]; pokrývá styk s kůží do428,75 cm2 [ConsOC5]; pro každou 

událost, pokrývá použité množství do 744g [ConsOC2]; pokrývá použití při 

běžném domácím větrání [ConsOC8]; pokrývá velikost 

místnosti20m3[ConsOC11]; pro každou událost, pokrývá expozici do  2,20 

hod/událost[ConsOC14]; 

 RMM Mimo uvedené OC nejsou stanoveny žádné specifické RMM. 

PC15_n: Výrobky na úpravu nekovových 

povrchů-- Aerosolové rozprašovače 

OC Není-li uvedeno jinak, pokrývá koncentraci ve výrobku do 50% [ConsOC1]; 

pokrývá použití až 2 den/rok[ConsOC3]; pokrývá použití až 1 krát za 

den[ConsOC4]; pro každou událost, pokrývá použité množství do 215g 

[ConsOC2]; Pokrývá použití v garáži (34m3) při běžné ventilaci [ConsOC10]; 

pokrývá velikost místnosti34m3[ConsOC11]; pro každou událost, pokrývá 

expozici do 0,33 hod/událost[ConsOC14]; 

 RMM Mimo uvedené OC nejsou stanoveny žádné specifické RMM. 

PC15_n: Výrobky na úpravu nekovových 

povrchů-- Odstraňovače (barev, lepidel,  

tapet, těsnících materiálů) 

OC Není-li uvedeno jinak, pokrývá koncentraci ve výrobku do 50% [ConsOC1]; 

pokrývá použití až 3 den/rok[ConsOC3]; pokrývá použití až 1 krát za 

den[ConsOC4]; pokrývá styk s kůží do857,50 cm2 [ConsOC5]; pro každou 

událost, pokrývá použité množství do 491g [ConsOC2]; pokrývá použití při 

běžném domácím větrání [ConsOC8]; pokrývá velikost 

místnosti20m3[ConsOC11]; pro každou událost, pokrývá expozici do  2,00 

hod/událost[ConsOC14]; 

 RMM Mimo uvedené OC nejsou stanoveny žádné specifické RMM. 
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PC18_n: Inkousty a tonery-- Inkousty a 

tonery 

OC Není-li uvedeno jinak, pokrývá koncentraci ve výrobku do 10% [ConsOC1]; 

pokrývá použití až 365 dní/rok[ConsOC3]; pokrývá použití až 1 krát za 

den[ConsOC4]; pokrývá styk s kůží do71,40 cm2 [ConsOC5]; pro každou 

událost, pokrývá použité množství do 40g [ConsOC2]; pokrývá použití při 

běžném domácím větrání [ConsOC8]; pokrývá velikost 

místnosti20m3[ConsOC11]; pro každou událost, pokrývá expozici do  2,20 

hod/událost[ConsOC14]; 

 RMM Mimo uvedené OC nejsou stanoveny žádné specifické RMM. 

PC23_n: Výrobky na činění kůže, 

barvení, konečnou úpravu,  impregnaci, 

přípravky na ošetření--Leštidla, 

vosky/krémy (na podlahu, nábytek, obuv) 

OC Není-li uvedeno jinak, pokrývá koncentraci ve výrobku do 50% [ConsOC1]; 

pokrývá použití až 29 den/rok[ConsOC3]; pokrývá použití až 1 krát za 

den[ConsOC4]; pokrývá styk s kůží do430,00 cm2 [ConsOC5]; pro každou 

událost, pokrývá použité množství do 56g [ConsOC2]; pokrývá použití při 

běžném domácím větrání [ConsOC8]; pokrývá velikost 

místnosti20m3[ConsOC11]; pro každou událost, pokrývá expozici do  1,23 

hod/událost[ConsOC14]; 

 RMM Mimo uvedené OC nejsou stanoveny žádné specifické RMM. 

PC23_n: Výrobky na činění kůže, barvení, 

konečnou úpravu,  impregnaci, přípravky 

na ošetření –Leštidla, spreje (na nábytek, 

obuv) 

OC Není-li uvedeno jinak, pokrývá koncentraci ve výrobku do 50% [ConsOC1]; 

pokrývá použití až 8 den/rok[ConsOC3]; pokrývá použití až 1 krát za 

den[ConsOC4]; pokrývá styk s kůží do430,00 cm2 [ConsOC5]; pro každou 

událost, pokrývá použité množství do 56g [ConsOC2]; pokrývá použití při běžném 

domácím větrání [ConsOC8]; pokrývá velikost místnosti20m3[ConsOC11]; pro 

každou událost, pokrývá expozici do  0,33 hod/událost[ConsOC14]; 

 RMM Mimo uvedené OC nejsou stanoveny žádné specifické RMM. 

PC24: Lubrikanty, maziva a uvolňující 

činidla—Kapaliny 

OC Není-li uvedeno jinak, pokrývá koncentraci ve výrobku do 100% [ConsOC1]; 

pokrývá použití až 4 den/rok[ConsOC3]; pokrývá použití až 1 krát za 

den[ConsOC4]; pokrývá styk s kůží do468,00 cm2 [ConsOC5]; pro každou 

událost, pokrývá použité množství do 2200g [ConsOC2]; Pokrývá použití v 

garáži (34m3) při běžné ventilaci [ConsOC10]; pokrývá velikost 

místnosti34m3[ConsOC11]; pro každou událost, pokrývá expozici do  0,17 

hod/událost[ConsOC14]; 

 RMM Mimo uvedené OC nejsou stanoveny žádné specifické RMM. 

PC24: Lubrikanty, maziva a uvolňující 

činidla—Pasty 

OC Není-li uvedeno jinak, pokrývá koncentraci ve výrobku do 20% [ConsOC1]; 

pokrývá použití až 10 den/rok[ConsOC3]; pokrývá použití až 1 krát za 

den[ConsOC4]; pokrývá styk s kůží do468,00 cm2 [ConsOC5]; pro každou 

událost, pokrývá použité množství do 34g [ConsOC2]; 

 RMM Mimo uvedené OC nejsou stanoveny žádné specifické RMM. 

PC24: Lubrikanty, maziva a uvolňující 

činidla—Spreje 

OC Není-li uvedeno jinak, pokrývá koncentraci ve výrobku do 50% [ConsOC1]; 

pokrývá použití až 6 den/rok[ConsOC3]; pokrývá použití až 1 krát za 

den[ConsOC4]; pokrývá styk s kůží do428,75 cm2 [ConsOC5]; pro každou 

událost, pokrývá použité množství do 73g [ConsOC2]; pokrývá použití při běžném 

domácím větrání [ConsOC8]; pokrývá velikost místnosti20m3[ConsOC11]; pro 

každou událost, pokrývá expozici do  0,17 hod/událost[ConsOC14]; 

 RMM Mimo uvedené OC nejsou stanoveny žádné specifické RMM. 
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PC31:Leštidla a voskové směsi-- 

Leštidla, vosky/krémy (na podlahu, 

nábytek, obuv) 

OC Není-li uvedeno jinak, pokrývá koncentraci ve výrobku do 50% [ConsOC1]; 

pokrývá použití až 29 den/rok[ConsOC3]; pokrývá použití až 1 krát za 

den[ConsOC4]; pokrývá styk s kůží do430,00 cm2 [ConsOC5]; pro každou 

událost, pokrývá použité množství do 142g [ConsOC2]; pokrývá použití při 

běžném domácím větrání [ConsOC8]; pokrývá velikost 

místnosti20m3[ConsOC11]; pro každou událost, pokrývá expozici do  1,23 

hod/událost[ConsOC14]; 

 RMM Mimo uvedené OC nejsou stanoveny žádné specifické RMM. 

PC31: Leštidla a voskové směsi-- 

Leštidla, spreje (na nábytek, obuv) 

OC Není-li uvedeno jinak, pokrývá koncentraci ve výrobku do 50% [ConsOC1]; 

pokrývá použití až 8 den/rok[ConsOC3]; pokrývá použití až 1 krát za 

den[ConsOC4]; pokrývá styk s kůží do430,00 cm2 [ConsOC5]; pro každou 

událost, pokrývá použité množství do 35g [ConsOC2]; pokrývá použití při běžném 

domácím větrání [ConsOC8]; pokrývá velikost místnosti20m3[ConsOC11]; pro 

každou událost, pokrývá expozici do  0,33 hod/událost[ConsOC14]; 

 RMM Mimo uvedené OC nejsou stanoveny žádné specifické RMM. 

PC34_n: Textilní barvy a výrobky pro 

konečnou úpravu nebo impregnaci textilu-

- 

OC Není-li uvedeno jinak, pokrývá koncentraci ve výrobku do 10% [ConsOC1]; 

pokrývá použití až 365 dní/rok[ConsOC3]; pokrývá použití až 1 krát za 

den[ConsOC4]; pokrývá styk s kůží do857,50 cm2 [ConsOC5]; pro každou 

událost, pokrývá použité množství do 115g [ConsOC2]; pokrývá použití při 

běžném domácím větrání [ConsOC8]; pokrývá velikost 

místnosti20m3[ConsOC11]; pro každou událost, pokrývá expozici do  1,00 

hod/událost[ConsOC14]; 

 RMM Vyhněte se použití produktu v koncentraci vyšší než 2,5%  [ConsRMM1]; 

Oddíl  3 Odhad expozice 

3.1. Zdraví člověka Jsou-li dodržovány doporučené nástroje pro řízení rizik (RMM) a výrobní 

podmínky (OC), pak se nepředpokládá expozice vyšší než stanovené hodnoty 

DNEL a výsledný faktor RCR je nižší než 1. 

3.2. Životní prostředí Jsou-li dodržovány doporučené nástroje pro řízení rizik (RMM) a výrobní 

podmínky (OC), pak se nepředpokládá expozice vyšší než stanovené hodnoty 

PNEC a výsledný faktor RCR je nižší než 1. 

Oddíl  4 Pokyny pro následného uživatele pro zhodnocení, zda pracují v rámci kritérií 

SE 

4.1. Zdraví člověka Ujistěte se, že RMM a OC odpovídají údajům v SE nebo mají stejnou účinnost. 

4.2. Životní prostředí Ujistěte se, že RMM a OC odpovídají údajům v SE nebo mají stejnou účinnost. 

 


