
  

 

SÄKERHETSDATABLAD 
 

Enligt 453/2010 och 1272/2008 
 

(Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen) 
 

Utfärdat 2013-10-14 
 
 

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH 
BOLAGET/FÖRETAGET 
1.1 Produktbeteckning 
Handelsnamn Cleaner/Dewaxer 
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 
Identifierade användningar Bilvårdsprodukter 
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 
Företag Drop Off Norden 
 Verkstadsgatan 4 
 75323  UPPSALA 
Telefon 018-418 27 70 
E-post info@dropoff.se 
1.4 Telefonnummer för nödsituationer 

I nödläge kontakta Giftinformationscentralen, larmnr 112 
Giftinformationscentralen (Sverige) icke-akut: Tel 08-33 12 31; http://www.giftinformationscentralen.se 

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER 
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 

Klassificering enligt 1272/2008 
Se Avsnitt 16. 

Klassificering enligt 1999/45/EG 
Brandfarligt, Hälsoskadlig, Andra hälsofarliga egenskaper. Uttorkande, Andra hälsofarliga egenskaper. Beteende; Xn; 
R10 R65 R66 R67. 

2.2 Märkningsuppgifter 
Farosymbol  

 
 
Hälsoskadlig 

 
R-fraser 
R10 Brandfarligt 
R65 Farligt: Kan ge lungskador vid förtäring 
R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor 

R67 Ångor kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad 

S-fraser 
S23 Undvik inandning av ånga 
S38 Använd lamplight andningsskydd vid otillräcklig ventilation 
2.2 Märkningsuppgifter(1272/2008) 

Se Avsnitt 16. 
2.3 Andra faror 

Blandningen innehåller inga ämnen som varken anses vara persistenta, bioackumulerande eller giftiga (PBT). 
Blandningen innehåller inga ämnen som anses varken vara mycket persistenta eller mycket bioackumulerande (vPvB). 
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AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM 
BESTÅNDSDELAR 
Denna produkt består av en homogen vätskeblandning. 
3.2 Blandningar 

Observera att tabellen visar kända faror för ingredienserna i ren form. Farorna minskas eller elimineras när de blandas eller 
späds ut, se Avsnitt 16d. 

 

Beståndsdel Klassificering Koncentration 

NAFTA (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLAD LÄTT (<0,1% BENZEN) 
CAS nr 64742-48-9 
EG nr 265-150-3 
Index nr 649-327-00-6 
REACH nr 01-2119471843-32 

Flam Liq 3, Asp Tox 1, STOT SE 3drow, Skin Irrit Cron; H226,H304, H336, 
EUH066 

85-95% 

Xn; R10 R65 R66 R67 

1-ETOXIPROPAN-2-OL 
CAS nr 1569-02-4 
EG nr 216-374-5 
Index nr 603-177-00-8 
REACH nr 01-2119462792-32 

Flam Liq 3, STOT SE 3drow; H226, H336 5-7% 
Xn; R10 R67 

Förklaringar till ingrediensernas klassificering och märkning ges i Avsnitt 16e. Officiella förkortningar är skrivna med normal 
stil. Med kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som använts vid beräkning av blandningens klassifikation, 
se Avsnitt 16b 

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Generellt 
Om symptom kvarstår eller i tveksamma fall sök medicinsk hjälp. Ge aldrig någonting genommunnen till en medvetslös 
person. 

Vid inandning 
Undvik inandning av ångor och dimma. Uppsök frisk luft om ångor vid olycka har inandats. Om andningen är 
oregelbunden eller upphört, ge konstgjord andning. Vid medvetslöshet lägg den skadade i viloställning och sök 
medicinsk hjälp. Kontakta läkare om besvär kvarstår. 

Vid kontakt med ögonen 
Ta av kontaktlinser. Skölj med mjuk vattenstråle i minst 15 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Sök medicinsk hjälp. 

Vid hudkontakt 
Använd ej lösningsmedel eller förtunningsmedel! Tag genast av nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och 
vatten eller använd erkänd hudrengöringsmedel. Om hudirritation kvarstår, kontakta läkare. 

Vid förtäring 
Vid förtäring kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. Framkalla INTE kräkning. Låt vila. 

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 
Se praktiska erfarenheter i avsnitt 11. 

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 
Vid medvetslöshet lägg den skadade i viloställning och sök medicinsk hjälp. 

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 
5.1 Släckmedel 

Lämpliga släckmedel 
Släckes med vattendimma, pulver, koldioxid eller alkoholbeständigt skum. 

Olämpliga släckmedel 
Får ej släckas med vatten med högt tryck. 

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 
Vid brand kan hälsoskadliga eller i övrigt skadliga ämnen spridas. Avger brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning 
med luft. Brännbar men svårantändlig vätska. 

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal 
Vid brand använd friskluftsmask. 

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

Använd rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8. Undvik inandning samt kontakt med hud och ögon. 
Stäng av utrustning med öppen låga, glöd eller annan hetta. 

6.2 Miljöskyddsåtgärder 
Undvik utsläpp till mark, vatten eller luft. Förhindra utsläpp i avlopp. 



  

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering 
Sug upp vätskan i inert absorptionsmedel t ex Vermikulit, samla ihop materialet och skicka det för avfallshantering. 
Resterna efter sanering lämnas som farligt avfall. Kontakta kommunens renhållningsverk för närmare information. Visa detta 
säkerhetsdatablad. 

6.4 Hänvisning till andra avsnitt 
För val av skyddshandskar se avsnitt 8. 

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING 
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering 

Undvik, att antändningsbara och explosiva lösningsmedelångor bildas i luften och se till, att luftgränsvärdena ej blir 
överskridna. Produkten får användas endast i utrymmen från vilka all oskyddad belysning och andra antändningskällor har 
avlägsnats. Materialet kan laddas upp elektrostatiskt. Använd därför uteslutande jordade behållare. Användning av antistatiska 
klädesplagg och skor rekommenderas. Inga gnistalstrande redskap får användas. Undvik, att produkten kommer i kontakt med 
ögon eller hud. Andas inte in ångor och sprutdimma. Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet. För 
personligt skydd se avsnitt 8. Följ lagstadgade skydds- och säkerhetsföreskrifter. Om materialet är en färgprodukt, sandpappra, 
skärbränn, löd eller svetsa ej i torr färgyta utan att använda lämpligt andningsskydd eller välfungerande ventilation och 
skyddshandskar. 
Lösningsmedelångor är tyngre än luft och kan spridas längs golven. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft. Behållare 
får inte tömmas under tryck, det är inga tryckbehållare! Förvara produkten alltid i behållare, som motsvarar 
originalförpackningen. 

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 
Lägg märke till försiktighetsåtgärderna på etiketten. Förvara mellan 5 och 25 ◦ C på en torr, välventilerad plats avskilt från 
värme- och antändningskällor och direkt solljus. Rökning förbjuden. Förhinda obehörigt tillträde. Öppnade behållare måste 
förslutas försiktigt och förvaras upprätt för att förhindra läckage. 
Förvara åtskilt från oxiderande medel och starkt alkaliska och starkt sura material. 
Förvara ej tillsammans med sprängämnen, gaser, fasta oxiderande ämnen, produkter som bildar brandfarliga gaser vid kontakt 
med vatten, oxiderande produkter, smittämnen och radioaktiva produkter. 

7.3 Specifik slutanvändning 
Se exponeringsscenarier i tillägget. 

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV 
EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 
8.1 Kontrollparametrar 

DNEL 
 

CAS-nr. Kemiskt namn Använd- 
ningsområ- 
de 

Expone- 
ringsväg 

Expone- 
ringsfre- 
kvens 

Art Värde 

64742-48-9 nafta  (petroleum),  vätebehandlad lätt 
(<0,1% benzen) 

Arbetstagare  Hud Långtids Systemiska 
effekter 

Arbetstagare  Inhalativ Långtids Systemiska 
effekter 

300 mg/kg/day 
 
272 mg/kg 

liq 
1569-02-4 1-etoxipropan-2-ol Arbetstagare  Hud Långtids Systemiska 

effekter 
Arbetstagare  Inhalativ Långtids Systemiska 

effekter 

74 mg/kg/day 
 
50 mg/kg 

liq 



  

 
 

PNEC 
Ingen information tillgänglig. 

Yrkesexponeringsgränser som gäller i samhället/landet ifråga 
Produkten innehåller inga ämnen klassificerade som hälsofarliga med avseende på OEL-värde (Observerad 
effektnivåvärde) i koncentrationer som skall tas i beaktande. 

 

8.2. Begränsning av exponeringen 
Ordna med lämplig ventilation. Detta kan nås genom god allmänventilation och - om praktiskt möjligt - med användning av 
punktutsug. Om detta inte är tillräckligt för att hålla halterna av partiklar och lösningsmedelångorna under de hygieniska 
gränsvärdena måste lämpligt andningsskydd bäras. Mask med gasfilter typ A (EN 141) 
Personlig skyddsutrustning skall användas för att skydda mot ögon- och hudkontakt eller kontakt med kläderna. 
Bär lämplig andningsapparat då ventilationen är bristfällig. 
Genombrottstiden för handskarna är okänd för produkten som sådan. Det angivna handskmaterialet rekommenderas på basis 
av ämnena i beredningen. 

 
Handskmaterial Handsktjocklek Genombrottstid 
Nitrilgummi 0.33 mm 60 min 

 
Skyddshandsken bör kontrolleras vid varje tillfälle beträffande hur lämplig den är för en speciell arbetsstation (t.ex. 
mekanisk stabilitet, produktkompatibilitet, antistatisk egenskap). För skydd med avsedd användning (t.ex. sprejskydd) ska 
du använda en nitrilskyddshandske ur kemisk motståndsgrupp 3 (t.ex. en Dermatril(r) handske. Efter förorening måste 
handsken bytas. Om du inte kan undvika att doppa händerna i produkt (t.ex. vid underhåll eller reparation) ska du använda 
en fluorkarbongummihandske. När du skaffar handsken från tillverkaren, ska du be om information om 
genomträngningstiden för de material som specificeras i kapitel 3 i detta säkerhetsdatablad. När du arbetar med föremål med 
skarpa kanter kan handskar skadas och är då ineffektiva. Rätta dig efter meddelanden och anvisningar från 
handsktillverkaren beträffande förvaring av tillämpningen, underhåll och för byte av handskarna. Skyddshandskarna bör 
bytas ut omedelbart om de är skadade eller vid första spår av nötning. 
Använd skyddsglasögon som skydd mot produktstänk. 
Använd lämpliga skyddskläder. Använd antistatbehandlad klädsel av naturfiber (bomull) eller värmebeständigt 
syntetmaterial. 
Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller använd erkänd hudrengöringsmedel. Använd inga organiska lösningsmedel! 
Förhindra utsläpp i avloppssystemet. Ekologisk information finns i kapitel 12. 

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

a) Utseende Form: vätska 
   Färg: klar 
b) Lukt Ingen märkbar 
c) Lukttröskel Ej tillämpligt 
d) pH-värde Ej tillämpligt 
e) Smältpunkt/fryspunkt Ej tillämpligt 
f) Initial kokpunkt och kokpunktsintervall 130 °C 
g) Flampunkt 26°C (DIN 53213//ISO 1523) 
h) Avdunstningshastighet Långsammare än eter 
i) Brandfarlighet (fast form, gas) Ej tillämpligt 
j) Övre/undre brännbarhetsgräns Nedre explosionsgräns 0,6% 
  eller explosionsgräns Övre explosiongräns 12% 
k) Ångtryck 6,4 hPa 
l) Ångdensitet Ej tillämpligt 
m) Relativ densitet 0,76 kg/L 
n) Löslighet Löslighet i vatten Måttlig; Löslig i de flesta organiska lösningsmedel 
o) Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten Ej tillämpligt 
p) Självantändningstemperatur 245 °C 
q) Sönderfallstemperatur Ej tillämpligt 
r) Viskositet < 20s (ISO 2431 - 1993 6 mm) 
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AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET 
10.1 Reaktivitet 

Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, starkt alkaliska och starkt sura material för att undvika exotermiska reaktioner. 
10.2. Kemisk stabilitet 

Produkten är kemiskt stabil. 
10.3. Risken för farliga reaktioner 

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden. 
10.4. Förhållanden som ska undvikas 

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsanvisningar, se kap. 7. 
10.5. Oförenliga material 

Ej angivet 
10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 

Ingen känd. 

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 
11.1. Information om de toxikologiska effekterna 

Allmänna kommentarer 
Toxikologisk information om beredningen (blandningen) finns inte tillgängligt. Produktens hälsovådlighet har 
bedömnts efter de enskilda ämnen som ingår i produkten enligt rekommenderat beräkningssätt från rådgivande instans 
till myndighet. Beredningen har utvärderats genom användning av den konventionella metoden enligt 
Preparatdirektivet 1999/45/EG och har farlighetsklassificerats därefter. Angående detaljer se under kapitel 2 och 3. 

Praktiska erfarenheter 
Nedsväljning kan orsaka illamående, diarré, kräkningar, mag-tarmirritation och kemisk lunginflammation. Inandning 
av lösningsmedelskoncentrationer över gällande gränsvärde kan orsaka hälsoskador som irriterade slemhinnor och 
andningsorgan, skador på lever, njurar och centrala nervsystemet. Symptom och indikationer omfattar huvudvärk, 
yrsel, trötthet, muskelsvaghet, sömnighet och i extrema fall medvetslöshet. Lösningsmedel kan ge upphov till vissa av 
ovanstående effekter genom hudabsorption. Längre eller upprepade kontakter med produkten kan leda till fettförlust i 
huden och orsaka icke allergiska hudskador (kontaktdermatitis) och / eller resorption av skadliga ämnen.. 

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION 
Uppgifter saknas för produkten. Får ej hällas i avloppsnätet. Informationen i detta avsnitt är förenlig med information i 
kemiska säkerhetsrapporter tillgängliga vid revideringsdatum. 

12.1. Toxicitet 
Ingen information tillgänglig. 

12.2. Persistens och nedbrytbarhet 
Ingen information tillgänglig. 

12.3. Bioackumuleringsförmåga 
Ingen information tillgänglig. 

12.4. Rörligheten i jord 
Ingen information tillgänglig. 

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 
Baserat på tillgängliga data är ingen ingrediens klassificerad för den här faroegenskapen (se avsnitt 3). 

12.6. Andra skadliga effekter 
Beredningen utvärderades enligt den vanliga metoden i beredningsdirektivet 1999/45/EG och klassificerades inte som farlig 
för miljön. 

AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING 
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder Avfallshantera enligt lokala föreskrifter. Produkt 

Rekommendationer: 
Som hanteringsförfarande för avfall rekommenderas energetisk återvinning. Om detta inte är möjligt, återstår endast 
förbränning som specialavfall. 
Klassificering enligt 2006/12 

Rekommenderad avfallskod: 08 01 17  Avfall från färg- och lackborttagning som innehåller organiska lösningsmedel 
eller andra farliga ämnen 

Förorenade förpackningar 
Rekommendationer: 
Fullständigt tömda förpackningar måste lämnas till skrotning resp återvinning. Ej föreskriftsmässigt och fullständigt 
tömda förpackningar räknas som specialavfall (avfallskod nummer 150110). 



  

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION 
Denna produkt förväntas endast transporteras på väg eller järnväg och är därför endast bedömd enligt regelverken ADR/RID. 
Skulle annat transportsätt bli aktuellt, kontakta utgivaren av detta säkerhetsdatablad. 
14.1 UN-nummer 

1263 
14.2 Officiell transportbenämning 

FÄRGRELATERAT MATERIAL 
14.3 Faroklass för transport 

Klass 
3: Brandfarliga vätskor 

Klassificeringskod (ADR/RID) 
F1: Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °C 

Sekundärfara (IMDG) 
Etiketter 

 
 
 
 
 
 

14.4 Förpackningsgrupp 
Förpackningsgrupp: III 

14.5 Miljöfaror 
Ej tillämpligt 

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder 
Tunnelrestriktioner 

Tunnelkategori: D/E. 
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden 

Ej tillämpligt 
14.8 Övrig transportinformation 

Transportkategori: 3; Högsta totalmängd per transportenhet 1000 kg eller liter. 

AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 
15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 

Nationella föreskrifter 
Detta säkerhetsdatablad har utarbetats i enlighet med Svensk lagstiftning. 
Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2000:4 Kemiska arbetsmiljörisker. Arbetarskyddsstyrelsens 
Författningssamling AFS 2005:17 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar. Arbetarskyddsstyrelsens 
Författningssamling AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning. Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling 
AFS 1992:4 Sprutmålning. Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling AFS 2005:18 Härdplaster. 

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 
Blandningen har inte genomgått någon säkerhetskontroll. 

AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION 
16a. Upplysningar om vilka förändringar som har gjorts av den föregående versionen 

Revisioner av detta dokument 
Detta är första versionen. 

16b. Förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet 
Fulltext för koder för faroklass och kategori nämnda i Avsnitt 3 

Flam Liq 3 Brandfarliga vätskor (Kategori 3) 
Skin Irrit Cron Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor 
STOT SE 3drow Specifik organtoxicitet - Enstaka exponering (Kategori 3, narkosverkan) 
Asp Tox 1 Aspirationstoxicitet(Kategori 1) 

16c. Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor 
Datakällor 

Underlag för informationen i detta säkerhetsdatablad har i första hand hämtats från råvaruleverantörers 
dokumentation samt gällande europeiska regelverk. 

16d. Metoder för att utvärdera information som avses 1272/2008 Artikel 9 som användes för 
klassificeringen 

Beräkningen av farorna med denna blandning har gjorts som en sammanvägd bedömning med hjälp av en 
expertbedömning i enlighet med 1272/2008 Bilaga I, där all tillgänglig information som kan ha betydelse för att fastställa 
farorna med blandningen vägs samman, och i enlighet med 1907/2006 Bilaga XI. 
 



  

16e. Förteckning över relevanta R-fraser, faroangivelser, skyddsfraser och skyddsangivelser 
Fulltext för riskfraser nämnda i Avsnitt 3 
R10 Brandfarligt 
R65 Farligt: Kan ge lungskador vid förtäring 
R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor 
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad 
Fulltext för faroangivelser enligt GHS/CLP nämnda i Avsnitt 3 
H226 Brandfarlig vätska och ånga 
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor 
H336 Kan göra att man blir dåsig och omtöcknad 
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna 

16f. Råd om lämplig utbildning för anställda för att skydda människors hälsa och miljön 
Varning för felaktig användning 

Denna produkt förväntas inte orsaka allvarlig skada för människor eller miljön. Tillverkaren, distributören eller 
leverantören kan dock inte ta ansvar för ovanlig eller brottslig användning av produkten. 

Uppgifter om detta dokument 
Detta säkerhetsdatablad har genererats av programmet KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Teknikringen 10, SE-583 
30 Linköping, Sverige. 
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Annex - Exponeringsscenarier 

 
Exposure scenario for industrial and professional use of cleaning product 

 
The exposure scenario provides specific information on how a hazardous substance (in a mixture) is to be managed and 
controlled. It considers specific conditions of use, in order to ensure that a use is safe to humans and the environment. Identified 
risk management measures are to be implemented unless the downstream user is able to ensure safe use in a diverging way. 

 
1. Exposure scenario (type 1) for application of solvents for cleaning 

 
 

Free short title: 
 

Industrial or professional use of solvents for substrate or equipment cleaning (professional use in close to industrial setting) 
 

Systematic title based on use descriptors: 
 

Användningssektor SU 22, SU 3 
Produktkategori PC35 
Processkategori PROC8a   (covering   PROC8b),   PROC19   (covering 

PROC10) 
Miljöavgivningskategori ERC4 

 
 

Activities covered: 
 

Transferring/loading, application by dipping, wiping, brushing and by means of dispenser 
 

Contributing scenarios: 
 

PROC8a (covering PROC8b) Transfer of substance or preparation (charging/discharging) 
PROC19 (covering PROC10) Applicable for: Manual cleaning with intimate contact and only PPE available 

 
 

Assessment method: 
 

ECETOC TRA version 2.0 
 
 

2. Operational conditions and risk management measures 
 

2.1. Contributing environmental scenario 
 

Transferring/loading, application by dipping, wiping, brushing and by means of dispenser 
 

Bearbetningsförhållanden 
 

No transfer to process waste water stream; specific assessment of environmental exposure obsolete 
 
 

2.2. Contributing worker scenarios 
 

Transferring/loading, application by dipping, wiping, brushing and by means of dispenser 
 
 

 PROC DOA LEV/TRV RPE DPE 
Transferring 
Rengöring 

8a (covering 8b) 
19 (covering 10) 

> 4 h 
> 4 h 

TRV 
TRV 

nej 
nej 

yes level 2 
yes level 2 

 
 

Further specification 
 

Above parameters represent standard (default) assumptions according to CEPE mapping of operational conditions 
 

3. Exposure estimation and reference to its source 
 

Exposure assessment bases on initial scenarios for the used chemicals in this preparation as provided by manufactuters and 
importers. Identification of a lead substance indicator per route is based on the DPD+ methodology, taking into account content, 
dustiness and hazard characteristics. Use of the mixture is considered safe when conditions for safe use of the lead substance 
indicator are respected. Risk assessment is not applicable as long as no initial exposure scenarios are available. 



  

Content 
% range 

Content 
Factor 

DOA 
h 

DOA 
Factor 

> 25 
5 - 25 
1 - 5 
< 1 

1 
0.6 
0.2 
0.1 

> 4 
1 - 4 
0,25-1 
<0,25 

1 
0,6 
0,2 
0,1 
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3.1. Environmental assessment 

 
No relevant ecotoxicological impact expected; specific description and assessment of environmental exposure obsolete; 

 
3.2. Worker assessment 

 
No relevant toxicological impact expected; specific description and assessment of worker exposure obsolete; 

 
4. Guidance to downstream user to evaluate whether he works inside the boundaries set by the exposure 
scenario 

 
By variation of operational conditions and risk management measures (scaling), a downstream user can check whether he 
works inside the exposure scenario boundaries. 
Standard scaling can be based on exposure modifying factors as used by ECETOC TRA which are listed below. 
RCR(s) = RCR(o) * EMF(s)/EMF(o) 
RCR(s) shall be < 1 
RCR(s) = scaled risk characterisation ratio; RCR(o) = original risk characterisation ratio (in part 3) 
EMF(s) = exposure modifying factor selected for scaling; EMF(o) = original exposure modyfing factor (in part 3) 
Scaling may be used consecutively for multiple determinants. 
Example: No technical room ventilation for mixing of tints (EMF(o) = 0.3), duration of activity restricted to 1 h/d (EMF(s) = 0.2) 

 
Specific scaling may be based on measured values at the individual site. 

 
 

Respiratory 
protection 
equipment 

 
 
 
Factor 

Skin protection equipment Factor 
No gloves 1 
Suitable gloves 0,2 
Resistant gloves, training 0,1 

No RPE 1 Resistant gloves, specific training 0,05 
Filter mask 0,1 
Air-fed mask 0,05 

Resistant  gloves,  specific  training, 
intensive supervision 

0,02 

 
PROC TRV LEV Ind LEV Pro LEV Derm 
8a 
8b 
8b 
10 
19 

0.3 
0.3 
0.3 
0.3 

0.1 
Sol 0.05 
Vol 0.03 
0.1 
0.1 

0.2 
Sol 0.2 
Vol 0.1 
0.2 
0.2 

0.01 
0.1 
0.1 
0.05 
0.1 

 
 

PROC Factor PROC Factor 
(Prof.) 

Factor 
(Ind.) 

8a (high volatility) 
8a (medium volatility) 
8a (low volatility) 

1 
1 
1 

8b (high volatility) 
8b (medium volatility) 
8b (low volatility) 

0.5 
0.5 
0.4 

0.6 
1 
0.5 

 
 

Good practice advice 
 

Use by private end consumers (SU 21) not considered as product is assigned for professional use only 
Wide dispersive use (ERC 8a-8f) not assessed as professional use in paintshops is considered as non dispersive (point source) 
No relevant substance transfer expected to marine water, sediment, or soil due to use in dedicated installations. 
Ingestion (oral route) not assessed as not considered to occur in case of industrial / professioonal use 
Exposure assessment is performed for coating material as supplied. 
No service life relevance for reactive compounds. 
Waste stage not assessed as incineration / biological treatment of waste and safe deposition of inert residues is assumed 
No SVHC above declaration threshold contained unless disclosed in section 3 of SDS 

 
Following advice shall be pursued as long as exposure assessment in part 3 does not contain sufficient 
information 

 
Recommendation to use technical room ventilation. 
Advice to wear skin/eye protection as standard RMM due to risk of splashes/droplets. 
Advice to provide spill retention system according to applicable regulation. 

 
Standardised use descriptors according European Chemical Agency (EChA) Guidance on information 
requirements and chemical safety assessment, chapter R.12 

 
SU 3 Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i beredningar på 

industriella produktionsplatser 
SU 22 Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten = konsumenter) 
PC35 Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter) 
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PROC8a Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på 
platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål 

PROC8b Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärl/ stora behållare på 
platser som är särskilt avsedda för detta ändamål 

PROC10 Applicering med roller eller strykning 
PROC19 Blandning för hand med nära kontakt och endast personlig skyddsutrustning tillgänglig 
ERC4 Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter, som inte kommer 

att utgöra någon del av varan 
 
 

Glossary 
 

SU Användningssektor 
PC Produktkategori 
PROC Processkategori 
ERC Miljöavgivningskategori 
AC Varukategori 
CEPE European council of producers and importers of paints, printing inks and artists’ colours 
OC Operational condition 
DOA Duration of activity 
LEV Local exhaust ventilation 
TRV Technical room ventilation 
RMM Riskhanteringsåtgärder 
PPE Personal protection equipment 
RPE Respiratory protection equipment 
DPE Dermal protection equipment 
SVHC Substance of very high concern 
LSI Lead substance indicator 
DNEL Härledd nolleffektnivå 
DMEL Derived minimum effect level 
ECETOC TRA Targeted risk assessment as proposed by European center for ecotoxicology and toxico- 

logy of chemicals 
RCR Risk characterisation ratio 
 


