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1  AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT BEAZONOSÍTÁSA 

1.1  Termékazonosító 

Az anyag neve: kalcium-dihidroxid 
Egyéb megnevezések: mészhidrát, hidratált mész, oltott mész, építési mész, kalcium 

hidroxid, kalcium dihidroxid,   
Kérem, vegyék figyelembe, hogy a fenti lista nem teljes. 

Kémiai név és képlet:  Kalcium dihidroxid – Ca(OH)2 

Kereskedelmi név: Beremendi mészhidrát, Supercalco, Hejőcsabai mészhidrát 
CAS: 1305-62-0 
EINECS: 215-137-3 
Molekula tömeg: 74.09 g/mol 
REACH regisztrációs szám: 01-2119475151-45-0015 
 
1.2    Az anyag/készítmény megfelelően beazonosított használati módjai, illetve a nem 
ajánlatos felhasználása. 
 
Kérem, nézze meg a jelen biztonsági adatlap függelékének 1. számú táblázatában felsorolt 
beazonosított felhasználási módokat. 
Nem ajánlatos felhasználás:  nincsenek nem javallott felhasználási módok. 
 
1.3 A biztonsági adatlap tulajdonosa, a gyártó/forgalmazó cég adatai 
 
  Név: Carmeuse Hungária Kft  

Kalcinátor Kft Hejőcsabai telephely 
Cím: 7827 Beremend Hrsz. 064/1 

3508 Miskolc Fogarasi u.6 
Telefon N°: + 36 72 574 930 / Fax +36 72 574 931 
Fax N°: + 36 46 561 626 / Fax +36 46 563 200 
SDS felelős személy e-mail címe: keszlerp@carmeuse.hu 

1.4  Segélyhívószám 

Európai segélyhívószám : 112 
Az országos toxikológiai megelőzési és 
kezelési központ segélyhívó száma: 

ETSZ Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató  Szolgálat 
+ 36 1 476 6400  + 36 80 201199 

A vállalat telefonszáma: + 36 72 574 930  + 36 46 561 626 

Elérhető-e munkaidőn kívül:   Yes   No 



BIZTONSÁGI ADATLAP a Ca(OH)2 anyaghoz, amely az 

1907/2006/EK számú REACH rendelet II. mellékletének, az 1272/2008/EK 
rendeletnek és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően készült 

  
Verzió: 2.0/HU 
Felülvizsgálat dátuma: 08. Március/2013                                                                       Nyomtatás dátuma: 30/07/2014 

2 / 131 oldal 

 

2 A VESZÉLY BEAZONOSÍTÁSA  

2.1 Az anyag besorolása  

2.1.1  Az anyag a (EC) 1272/2008. rendelet szerinti besorolása  

STOT egyszeri érintkezés 3, az érintkezés módja: belégzés 
Bőr irritáció 2. 
Szemkárosodás 1. 

2.1.2  A 67/548/EEC direktíva szerinti besorolás  

Xi – irritatív 
 
2.2 A címke elemei 

2.2.1 A (EC) 1272/2008. rendelet szerinti címkézés 

Figyelmeztető szó: veszélyes 

Veszélyt jelző piktogramok: 

  
Veszélyt jelző kijelentések: 

H315:    bőr irritációt okoz 

H318:    súlyos szemkárosodást okoz 

H335:    légzőszervi irritációt okozhat 

Figyelmeztetések: 

P102:    gyermek elől elzárva tartandó 

P280:    viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/védőszemüveget/arcvédő maszkot 

P305+P351+P310:  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: óvatosan öblítse ki vízzel a szemet perceken 

át. Azonnal hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTOT, vagy az orvost 

P302+P352:   BŐRRE KERÜLÉS ESETÉN: mossa le bő vízzel 

P261:    kerülje a por/permet belélegzését 

P304+P340:   BELÉGZÉS ESETÉN: vigyék a sérültet friss levegőre, és helyezzék nyugalmi 

helyzetbe, hogy kényelmesen lélegezhessen. 

P501:   az anyag és a vele érintkezett tároló/csomagoló eszközök ártalmatlanításáról 

a helyi/regionális/országos/nemzetközi rendelet szerint intézkedjen.  
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2.2.2   A 64/548/EEC Utasítás szerint történő címkézés 

A veszély jelzése:  

Xi irritatív 

 

A veszélyt jelző kifejezések: 

R37:  irritálja a légzőrendszert 

R38:  bőrirritációt okoz 

R41:  súlyos szemkárosodás veszélye áll fenn 

Biztonsági kifejezések: 

S2:  gyermek elől elzárva tartandó 

S25:  ügyeljen rá, hogy szembe ne kerüljön 

S26:  szembe kerülés esetén öblítse ki azonnal bő vízzel, és forduljon orvoshoz 

S37:  viseljen megfelelő védőszemüveget 

S39:  viseljen szem/arc védőfelszerelést 

2.3      Egyéb kockázati tényezők  

Az anyag nem felel meg a PBT vagy vPvB anyag kitételeinek 
Egyéb veszélyforrás nincs azonosítva 

3      ÖSSZETÉTEL/AZ ÖSSZETEVŐKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 

3.1      Anyagok 

Fő összetevő 
NÉV: kalcium dihidroxid 
CAS: 1305-62-0 
EINECS: 215-137-3 

Szennyező anyagok 
Osztályba sorolás és felcímkézés szempontjából nem tartalmaz szennyező anyagokat 
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4 ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSI TEENDŐK  

4.1     Az elsősegély nyújtási teendők leírása  

Általános tanácsok 
Nincs ismert késleltetett hatás. Az anyaggal való érintkezés esetén forduljunk orvoshoz az egészen 
enyhe esetet leszámítva. 

A belégzést követően 
Távolítsuk el a porforrást, ugyanakkor a sérült személyt vigyük friss levegőre. Azonnal hívjunk orvosi 
segítséget. 

Bőrrel való érintkezést követően  
Óvatosan, de alaposan poroljuk le a szennyeződésnek kitett testfelületeket, hogy maradéktalanul 
eltávolítsuk róla a terméket. Az érintett területet mossuk le azonnal bő vízzel. Távolítsuk el a 
szennyezetett ruházatot. Ha kell, hívjunk orvosi segítséget. 

Szembe kerülés esetén 
Azonnal mossuk ki a szemet bő vízzel, majd forduljunk orvoshoz. 

Lenyelést követően  
Öblítsük ki vízzel a szájüreget, majd igyunk utána rengeteg vizet. NE PRÓBÁLJUNK hányni illetve 
hánytatni! Forduljunk orvoshoz. 

4.2     A legfontosabb azonnali (akut) és késleltetett tünetek és hatások 

A kalcium-dihidroxid nem akut toxikusan lenyelve, bőrrel való érintkezés vagy belélegzés esetén. Az 
anyagot bőr és légzőrendszeri irritánsként tartják számon, illetve köztudott, hogy súlyos 
szemkárosodás kockázata áll fenn szembe kerülés esetén. Egyéb, szervi károsító hatás miatt nem 
kell aggódni, mert elsősorban a helyi hatás (PH-hatás) jelenti a legfőbb egészségügyi kockázatot 

4.3   Az azonnali orvoshoz fordulás és a szükséges speciális kezelés leírása 

A 4.1. részben leírt tanácsokat kövessük 

5   TŰZOLTÁSI INTÉZKEDÉSEK 

5.1      Oltóanyag 

5.1.1    Megfelelő tűzoltó-anyag 

A megfelelő oltóanyag: a termék nem éghető. Használjunk száraz port, habot vagy CO2 tűzoltó 

készüléket a környező tűz eloltásához. 

A helyi körülményeknek és a helyi környezetnek megfelelő tűzoltási intézkedéseket foganatosítsunk. 

5.1.2    Nem megfelelő oltóanyag  

Ne használjunk vizet!  

5.2 Az anyagból vagy keverékből eredő speciális kockázati tényező 

Nincs 
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5.3      Tanács a tűzoltók részére 

Kerüljék a porolást. Használjanak légzőberendezést, a helyi körülményeknek és környezetnek 
megfelelő tűzoltási intézkedéseket foganatosítsák. 

6      BALESETMEGELŐZÉSI INTÉZKEDÉSEK 

6.1      Személyes óvintézkedések, védőfelszerelés és vészintézkedések  

6.1.1   A nem balesetelhárító személyzet részére  

Biztosítsuk a megfelelő szellőzést 
Minimalizáljuk a porszintet 
Távolítsuk el a védőfelszereléssel nem rendelkező személyeket 
Kerüljük a bőr, szem és a ruházattal való érintkezést – viseljünk megfelelő védőfelszerelést (lásd 8. 
rész). Kerüljük a por belélegzését – biztosítsuk a megfelelő szellőzést vagy a megfelelő 
légzőrendszeri védőfelszerelés használatát, illetve a megfelelő védőfelszerelés viseletét (lásd 8. rész). 
Kerüljük a páraképzést! 

6.1.2  A veszély elhárító személyzet részére  

Biztosítsuk a megfelelő szellőzést. 
Minimalizáljuk a porszintet. 
Távolítsuk el a védőfelszereléssel nem rendelkező személyeket. 
Kerüljük a bőr, szem és a ruházattal való érintkezést – viseljünk megfelelő védőfelszerelést (lásd 8. 
rész). Kerüljük a por belélegzését – biztosítsuk a megfelelő szellőzést vagy a megfelelő 
légzőrendszeri védőfelszerelés használatát, illetve a megfelelő védőfelszerelés viseletét (lásd 8. rész). 

6.2      Környezetvédelmi intézkedések  

Helyezzük megfelelő tárolóba a kiömlött anyagot. Tartsuk az anyagot a lehető legszárazabb 
állapotban. Ha lehetséges, fedjük le a területet, hogy elkerüljük a felesleges porártalmat. 
Akadályozzuk meg az anyag természetes vízfolyásokba vagy elvezetőkbe való bekerülését (PH 
növelő hatás). Amennyiben nagyobb mennyiségű anyag kerül a természetes vizekbe, riasztani kell a 
környezetvédelmi hatóságokat, vagy más felelős szerveket. 

6.3      Az eltávolítás és tárolás módszerei és anyagai  

Minden esetben kerülni kell a porképződést 
Tároljuk az anyagot a lehető legszárazabb állapotban 
Szedjük fel a terméket mechanikus úton száraz módszerrel 
Használjunk porszívó berendezést, vagy lapátoljuk zsákokba 

6.4     Hivatkozás más részekre  

A személyi védelem, illetve az anyaggal való érintkezés megfékezése, továbbá az anyag tárolásával 
kapcsolatos további információkért lásd jelen biztonsági adatlap 8. és 13. részét, továbbá a 
mellékletét. 
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7      KEZELÉS ÉS TÁROLÁS 

7.1      A biztonságos kezeléssel kapcsolatos óvintézkedések 

7.1.1 Óvintézkedések  

Kerüljük a bőrrel való érintkezést, illetve az anyag szembe kerülését. Viseljünk védőfelszerelést (lásd 
jelen biztonsági adatlap 8. fejezete). A termékkel való munka közben ne viseljünk kontaktlencsét. 
Tanácsos emellett egyéni szemkimosó készletet magunknál tartani. A porszint legyen minimális, és 
minimalizáljuk a porképződést is. Lokalizáljuk a porforrást, használjunk kimeneti ventillációt (porgyűjtőt 
a kezelési pontokon). Ha lehet, alkalmazzunk zárt kezelési rendszereket. A zsákok kezelésekor a 
90/269/EC Európai Tanács Utasításban leírt veszélyforrások figyelembe vételével járjunk el. 

7.1.2  Általános foglalkozás-higiéniai tanácsok 

Kerüljük az anyag lenyelését, a bőrrel való érintkezését, illetve a szembe kerülését. Az anyag 
kezelése kapcsán általános foglalkozási higiéniai intézkedések szükségeltetnek. Ezekhez az 
intézkedésekhez hozzátartozik a jó személyi higiénia és a rendtartási gyakorlat (értsd rendszeres 
takarítás és megfelelő takarítóeszközök). A munkahelyen az étkezéstől, ivástól és dohányzástól való 
tartózkodás. A munkaidő lejártakor zuhanyozás és átöltözés. Ne viseljünk szennyezett ruhát otthon. 

7.2      A biztonságos tárolás feltételei, ide értve a nem megfelelő módszereket is 

Az anyagot száraz körülmények között kell tárolni. A levegővel és nedvességgel való érintkezést 
kerülni kell. Az ömlesztett tárolás az erre a célra kialakított silókban történhet. Tartsuk távol az anyagot 
savaktól, jelentős mennyiségű papírtól, szalmától és nitrovegyületektől. Gyermek elől elzárva tartandó. 
Ne használjunk alumíniumot szállításra vagy tárolásra, amennyiben fennáll a vízzel való érintkezés 
veszélye. 

7.3      Speciális végfelhasználás(ok) 

Kérem, nézzék meg a jelen biztonsági adatlap függelékének 1. számú táblázatában felsorolt 
felhasználási módokat. 
További információkért kérem, forduljanak a szállítótól kapott illetve a függelékben található vonatkozó 
expozíciós forgatókönyvhöz, és a 2.1. rész. 

8      AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE /EGYÉNI VÉDELEM 

8.1      Ellenőrzési paraméterek 

SCOEL javaslat (SCOEL/SUM/137 2008. február lásd 16.6. rész) 

A foglalkozás közbeni expozíció felső határértéke (OEL), 8 óra: TWA 1 mg/m3 belélegezhető 

kalcium-dihidroxid por. 

 

Rövid távú expozíciós maximum (STEL), 15 perc: 4mg/m3 belélegezhető kalcium-dihidroxid por 

PNEC víz = 490 µg/l 

PNEC talaj/talajvíz = 1080 mg/l 
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8.2     Az expozíciió ellenőrzése 

Kerülni kell az anyaggal való érintkezést (expozíció) illetve a porképzést. Ezen kívül megfelelő 
védőfelszerelés viselése ajánlott. Szemvédő-felszerelést (például szemüveg, védőszemüveg) kell 
viselni, hacsak nem a szemmel való érintkezés kizárt az adott alkalmazástípusnak köszönhetően 
(például zárt folyamatok). Emellett arcvédő maszk, védőruházat és védőcipő viselése kötelező. 
Kérem, olvassák el a függelékben található, illetve a szállítótól kapott vonatkozó, expozíciós 
teendőket. 

8.2.1  Megfelelő műszaki megoldások 

Ha a felhasználási művelet közben por keletkezik, szigeteljük el a folyamatot, alkalmazzunk kifúvó 
ventillátort, vagy egyéb műszaki megoldást, amelynek segítségével a levegő porszintje az ajánlott 
határérték alatt marad. 

8.2.2    Egyéni óvintézkedések, mint például egyéni védőfelszerelés 

8.2.2.1 Szem/arc védelem 

Ne viseljünk kontaktlencsét. A poros anyaggal dolgozóknak szorosan illeszkedő védőszemüveg 
oldalellenzővel, vagy széles látószögű teljesen takaró védőszemüveg ajánlott. Tanácsos emellett 
egyéni zseb szemkimosó felszerelést magunknál tartani. 

8.2.2.2 Bőr védelem 

Mivel a kalcium-dihidroxidot bőr irritánsként sorolják be, a bőrrel való érintkezést amennyire 
technikailag lehetséges, minimalizálni kell. A védőkesztyű viselete (nitrilből) szabványos, a bőrt teljes 
mértékben fedő munkaruházat teljesen földig érő nadrág, hosszú ujjú overall, amely szárának alja 
szűk, és olyan cipő viselete ajánlott, amely ellenáll a sav és lúg maró hatásának és a por 
behatolásának. 

8.2.2.3 A légző szervek védelme 

Helyi szellőztetést kell alkalmazni annak érdekében, hogy az előírt levegőszennyezési érték a 
határérték alatt maradjon. Megfelelő részecske-szűrő maszk viselése ajánlott az anyaggal való 
érintkezés függvényében – kérjük, ellenőrizzék le a vonatkozó expozícióval kapcsolatos 
forgatókönyvet a függelékben, illetve a szállító által biztosított leírásban. 

8.2.2.4 Hő okozta veszély  

Az anyag nem képvisel hőveszélyt, így tehát ezzel kapcsolatosan nincs szükség speciális 
óvintézkedésekre. 

8.2.3 Környezetszennyezési szabályzás  

Valamennyi szellőztető rendszert szűrővel kell ellátni, mielőtt az anyag kijutna a légkörbe. 
Kérjük elkerülni az anyag környezetbe való kijutását. 
Helyezzük megefelelő tárolóba a kiömlött anyagot. Tartsuk az anyagot a lehető legszárazabb 
állapotban. Ha lehetséges, fedjük le a területet, hogy elkerüljük a felesleges porártalmat. 
Akadályozzuk meg az anyag természetes vízfolyásokba vagy elvezetőkbe való bekerülését (PH 
növelő hatás). Amennyiben nagyobb mennyiségű anyag kerül a természetes vizekbe, riasztani kell a 
környezetvédelmi hatóságokat, vagy más felelős szerveket 
További részletes információ kapcsán kérjük, ellenőrizzék jelen biztonsági adatlap függelékét. 
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9          FIZIKAI ÉS KÉMIAI JELLEMZŐK 

9.1       Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokkal kapcsolatos információk  

Megjelenése:                                          fehér vagy fehéres (beige) színű por  

Szaga:      szagtalan 

Szag küszöbérték:    nem jellemző 

PH:      12,4 (telített oldat 20 °C fokon). 

Olvadáspont:     > 450 °C (tanulmány eredmény, EU A.1 módszer). 

Forráspont:     nem jellemző (szilárd, > 450 °C olvadásponttal). 

Gyulladási pont:    nem jellemző (szilárd, > 450 °C olvadásponttal). 

Párolgási arány:    nem jellemző (szilárd, > 450 °C olvadásponttal). 

Gyúlékonyság:     nem jellemző (tanulmány eredmény, EU A.10 módszer). 

Robbanási küszöbök:    nem robbanékony (nincs benne semmilyen olyan kémiai 

szerkezet, amelyet általában robbanási tulajdonságokkal társítanak). 

Párolgási nyomás:    nem jellemző (szilárd, > 450 °C olvadásponttal). 

Párolgási sűrűség:    nem jellemző. 

Relatív sűrűség:    2.24 (tanulmány eredmény, EU A.3 módszer). 

Vízben való oldékonyság:   1844,9 mg/l (tanulmány eredmény EU A.6 módszer). 

Megoszlási együttható:    nem jellemző (szervetlen anyag). 

Öngyulladási hőmérséklet:   nincs relatív öngyulladási hőmérséklet 400 °Celsius alatt 

                                                               (tanulmány eredmény EU A.16 módszer). 

Lebomlási hőmérséklet:   nem jellemző 

Viszkozitás:     nem jellemző (szilárd, > 450 °C olvadásponttal). 

Oxidálódási tulajdonságok:   nincsenek oxidálódási tulajdonságok (kémiai szerkezet 
alapján, az anyag nem tartalmaz fölös oxigént, vagy bármely 
olyan szerkezeti csoportot, amely köztudottan exoterm módon 
reagál gyúlékony anyaggal.) 

9.2      Egyéb információk 

Nem áll rendelkezésre 
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10       STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG 

10.1    Reakciókészség 

Vizes közegben a Ca(OH)₂ disszociál, aminek eredményeképpen calcium kationok és hidroxil anionok 
keletkeznek, a vízben való oldékonyság határértéke alatt. 
 
10.2 Kémiai stabilitás 

Normál felhasználási és tárolási körülmények között a kalcium-dihidroxid stabil. 
 
10.3 Veszélyes reakciók lehetősége 

A kalcium dihidroxid exoterm reakciókba lép a savakkal. Amikor 580 °C fölé hevítjük, a kalcium 
hidroxid lebomlik és kalcium oxid, valamint víz ( H₂O ) keletkezik: 
Ca(OH)2  →  CaO + H2O 
A kalcium oxid reagál a vízzel és hőt termel. Ez kockázatot jelenthet a környező gyúlékony anyagokra.  
 
10.4 Kerülendő helyzetek 

A minőségromlás elkerülése érdekében kerüljük az anyag levegővel és nedvességgel való 
érintkezését. 
 
10.5 Összeférhetetlen anyagok 

A kalcium-dihidroxid exoterm módon reagál a savakkal és ekkor kalcium sók keletkeznek: 
A kalcium dihidroxid nedves környezetben reagál az aluminiummal és a rézzel és ekkor hirogén 
keletkezik: 
Ca(OH)₂ + 2 Al + 6 H2O → Ca(Al (OH)4)2 + 3 H2 
 
10.6 Veszélyes bomlástermékek 

Nincsenek. 
További információk: a kalcium-oxid felszívja a nedvességet és reagál a levegőben lévő 
széndioxiddal, s ekkor kalcium-karbonát jön létre, amely a természetben gyakran előforduló anyag. 
 

11      TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

11.1   A toxikológiai hatásokkal kapcsolatos információk 

a. Akut toxicitás 
 
Szájon át LD50 > 2000 mg/kg bw (OECD 425, patkány) 
 
Bőrön át LD50 > 2500 mg/kg bw (OECD 402, nyúl)  
 
Belélegezve    nincs rendelkezésre álló adat 
 
A kalcium-dihidroxid akkutan nem toxikus. 
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Az akkut toxicitási besorolás nem indokolt. 
 
b.  Bőr korrozió/irritáció 
 
Bőr irritáció: A kalcium-dihidroxid irritálja a bőrt (invivo, nyúl). 
Kísérleti eredmények alapján a kalcium-dihodroxidot bőr irritánsként kell besorolni [R38, irritálja a bőrt; 
bőr irritáció 2 (H315-bőr irritációt okoz) 
 
c.  Szem károsodás/irritáció 
 
Szem irritáció: A kalcium-dihidroxid szembe kerülve súlyos károsodást képez okozni (szemirritációs 
tanulmányok) (in vivo nyúl). 
Kísérleti eredmények alapján a kalcium-dihidroxidot mint súlyos szemirritáló anyagot kell besorolni 
[R41, súlyos szemkárosító kockázat, szemkárosítás 1 (H318- súlyos szemkárosodást okoz)]. 
 
d. Légzési vagy bőr szenzitizáló hatás 
 
Nincs rendelkezésre álló adat. 
A kalcium-dihidroxidot nem tekintjük bőr szenzitizálónak, a hatás természete alapján (PH változás), és 
az alapján, hogy az emberi táplálkozásban a kalcium alapszükséglet. 
A szenzitizálási besorolás nem indokolt. 
 
e. Mutagén hatás  
 
A bakteriális fordított mutációs vizsgálat (Ames teszt, OECD 471): negatív. 
Emlős kromoszóma aberráció teszt: negatív. 
Tekintve, hogy a kalcium mindenütt jelen van, és hogy mennyire esszenciális, figyelembe véve, hogy 
vizes közegben a mész milyen jelentéktelen PH változást vált ki, nyilvánvalóan nem tekinthető 
géntoxikus potenciállal rendelkező anyagnak. 
A gén-toxicitási osztályba sorolás nem indokolt. 
 
f. Karcinogén hatás   
 
A kalcium (a kiszerelését tekintve kalcium-laktát) nem karcinogén (patkány kísérletek). 
A kalcium-hidroxid által okozott PH hatás nem hordoz magában karcinogén kockázatot. A humán 
epidemiológiai adatok azt igazolják, hogy a kalcium-oxid nem hordoz karcinogén veszélyt. 
Az anyag karcinogenitási osztályba sorolása nem indokolt. 
 
g. Szaporodási toxicitás    
 
A kalcium (kalcium-karbonát formában) nem toxikus a szaporodásra nézve (egér kísérletek). 
Az anyag PH hatása nem ad okot a szaporodás veszélyeztetésére. 
A humán epidemiológiai adatok alátámasztják, hogy semmiféle toxicitási veszélyt nem hordoz 
magában a kalcium-dihidroxid a szaporodásra nézve. 
A különböző kalcium sók kapcsán végzett állati és emberi tanulmányok egyaránt alátámasztják, hogy 
se a szaporodásra, se a fejlődésre nézve a kalciumnak káros hatása nem tapasztalható. Lásd még 
továbbá az Élelmiszeripari Tudományos Bizottság jelentését (16.6. rész.) Így tehát a kalcium-oxid nem 
toxikus a szaporodásra és/vagy fejlődésre. 
Az EC1272/2008 rendelet értelme alapján az anyag reproduktivitási toxicitásának osztályba sorolása 
nem szükséges. 
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h. STOT egyszeri érintkezés    
 
Az emberi adatokból kiderül, hogy a Ca(OH)₂ irritálja a légzőtraktust. 
 
Összegezve és kiértékelve az SCOEL ajánlásban (ismeretlen szerző, 2008) az emberi adatok alapján 
a kalcium-oxidot a légzőrendszer irritánsaként sorolták be [R37, irritálja a légzőrendszert, STOT  SE 3 
(H335-légzőszervi irritációt okozhat)]. 
 
 
i. STOT Ismételt dózisú érintkezés 
 
Az Élelmiszeripari Tudományos Bizottság (SCF) által megállapított felső beviteli szint (UL) szájon át 

kalciumból felnőttek esetén UL=2500 mg/nap, ami megfelel annak, hogy 36 mg/kg testsúly kg/nap (70 

kg-os személy esetén). A kalcium toxicitása Ca(OH)₂ esetén bőrön át nem tekinthető relevánsnak, 

figyelembe véve, hogy a bőrön át jelentéktelen mennyiségű felszívódás történik, és a helyi irritációnak 

köszönhetően mivel ez az elsődleges egészségügyi hatása (PH változás). 

A Ca(OH)₂  belégzésen keresztül történő toxicitása (helyi hatás, a nyálkahártya irritációja) vizsgálata 

egy nyolc órás TWA-n keresztül történt, amelyet a foglalkozási szempontból veszélyes anyagokkal 

való érintkezéssel foglalkozó tudományos bizottság (SCOEL) folytatott le, és 1 mg/m3 belélegezhető 

porban állapított meg (lásd 8.1. rész). 

A Ca(OH)₂ toxicitási besorolása hosszú távú expozíció esetén tehát nem szükséges. 
 
j. Belélegzési kockázat 
 
A kalcium hidroxid belélegzési kockázata nem ismert. 

12    ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 

12.1  Toxicitás 

12.1.1  Akkut/hosszan tartó hal toxicitás 

LC50 (96 óra) édesvízi halakra: 50,6 mg/l 

LC50 (96 óra) tengeri halakra: 457 mg/l  

12.1.2   Akkut/hosszan tartó toxicitás vízi gerinctelenekre 

EC50 (48 óra) édesvízi gerinctelenekre: 49.1 mg/l.   

LC50  (96 óra) tengeri gerinctelenekre: 158 mg/l.  
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12.1.3  Akkut/hosszan tartó toxicitás vízi növényekre 

EC50 (72 óra) édesvízi algákra: 184.57 mg/l.  

NOEC (72 óra) édesvízi algákra: 48 mg/l.  

 

12.1.4  Toxicitás mikroorganizmusokra, például baktériumokra nézve 

Magas koncentrációban, a hőmérséklet és a PH megemelkedésének következtében a kalcium 

dihidroxidot a szennyvíz iszap fertőtlenítésére használják. 

12.1.5  Krónikus toxicitás vízi organizmusokra  

NOEC (14d) tengervízben élő gerinctelenekre: 32 mg/l.  

12.1.6  Toxicitás a talajban élő organizmusokra 

EC10/LC10  vagy NOEC talajban élő makroorganizmusokra: 2000 mg/kg talajlakó.  

EC10/LC10  vagy NOEC talajban élő mikroorganizmusokra: 12000 mg/kg talajlakó  

12.1.7  Toxicitás a szárazföldi növényekre 

NOEC (21d) szárazföldi növényekre: 1080 mg/kg   

12.1.8  Általános hatás 

Akkut PH hatás. Bár ez a termék hasznos a víz savasságának helyreállításához, az 1 g/l feletti 

mennyiség káros lehet a vízi élővilágra. A 12 fölötti PH érték gyorsan csökken az oldódás és a 

karbonátosodás következtében. 

12.2  Tartósság és lebonthatóság  

Irreleváns a szerves anyagok esetében 

12.3 Bioakkumulációs képesség  

Irreleváns a szerves anyagok esetében 

12.4 Mobilitás a talajban 

A lassan oldódó kalcium-dihidroxid, a legtöbb talajfajtában alacsony mobilitást képvisel. 
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12.5  A PBT és a vPvB kiértékelés eredményei  

Irreleváns a szervetlen anyagok esetében 

12.6  Egyéb ártalmas hatások  

Nem derült fény egyéb ártalmas hatásra 

 

13     ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK 

13.1  Hulladékkezelési módszerek 

A kalcium-dihidroxid ártalmatlanítása a nemzeti törvényeknek megfelelően történjék. A termék 
feldolgozása, használata vagy szennyezése megváltozathatja a hulladékkezelési lehetőségeket. A 
tároló eszközök és a fel nem használt anyagtól történő megszabadulás a tagállamokra vonatkozó 
szabályzásnak, illetve a helyi követelményeknek megfelelően történjék. 
 
A felhasznált csomagolóanyag csak jelen termék csomagolására alkalmas, nem szabad újra használni 
egyéb célra. 
Használat után teljesen ürítsük ki a csomagolást. 
 
 
 
 
14.       SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK 
 
A kalcium-dihidroxidot szállítás (közút, vasút, tengeri) szempontjából nem sorolják a veszélyes 
anyagok közé. (ADR (Road), RID (Rail), IMDG / GGVSea (Sea). 

14.1 UN-szám 

Nincs szabályozva 

14.2 UN megfelelő szállítási név 

Nincs szabályozva 

14.3 Szállítási kockázati osztály(ok) 

Nincs szabályozva 

14.4 Csomagolási csoport 

Nincs szabályozva 

14.5 Környezeti veszély 
Nincs 
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14.6   Speciális óvintézkedések a felhasználó számára 

Légmentes tartályok segítségével kerüljük el a porozást a szállítás közben, illetve letakart kocsiban 
szállítsuk, hogy megelőzzük a szóródást 

14.7 Ömlesztett szállítás a MARPOL 73/78 II. kiegészítés és az IBC kódex szerint történik 

Nincs szabályozva 

15      SZABÁLYZÁSI INFORMÁCIÓK 

15.1  Az anyagra vonatkozó biztonsági, egészségi és környezetvédelmi szabályzatok/speciális 
jogi szabályozás 

Felhatalmazás:     nem szükséges. 

Felhasználási megszorítások:   nincs. 

Egyéb EU megszorítások:   a kalcium-dihidroxid nem SEVESO anyag, nem ózonkárosító 

anyag, és nem tekinthető tartós szerves szennyező anyagnak. 

Országos megszigorítások:   víz-veszélyeztetési osztály 1. (Németország). 

15.2 Vegybiztonsági értékelés 

Az anyagra vonatkozó Vegybiztonsági értékelést elvégezték. 

 

16 EGYÉB INFORMÁCIÓK 

Az adatok a legfrissebb tudásunkon alapulnak, de nem jelentenek garanciát valamely adott 

terméktulajdonságra és nem alkotnak jogilag érvényes szerződéses kapcsolatot. 

 
Jelen verzió megújított változat az európai szinten EuLA előkészitett és harmonizált  REACH (EC) 

1907/2006 szabályzat II melléklete,  az (EC) 1272/2008 és (EU) 453/2010 szabályzat előírásai szerint 

 

16.1 Veszélyre utaló kijelentések 

H315:   Bőr irritációt okoz. 

H318:   Súlyos szemkárosodást okoz. 

H335:   Légszőszervi irritációt okozhat 

16.2  Figyelmeztető kijelentések 

P102:   gyermek elől elzárva tartandó. 

P280:   viseljen védőkesztyűt/védőruházatot/szemvédelmet/arcvédő maszkot. 

P305+P351:  SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN alaposan mossák ki vízzel perceken keresztül. 



BIZTONSÁGI ADATLAP a Ca(OH)2 anyaghoz, amely az 

1907/2006/EK számú REACH rendelet II. mellékletének, az 1272/2008/EK 
rendeletnek és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően készült 

  
Verzió: 2.0/HU 
Felülvizsgálat dátuma: 08. Március/2013                                                                       Nyomtatás dátuma: 30/07/2014 

15 / 131 oldal 

 

P310:   azonnal hívják a toxicológiai KÖZPONTOT, vagy értesítsék az orvost. 

P302 + P352:  HA BŐRRE KERÜL: mossák le bő szappanos vízzel. 

P261:   kerüljék a por/füst/gáz/pára/permet belégzését. 

P304+P340  BELÉGZÉS ESETÉN: vigyék a sérültet friss levegőre és tartsák nyugalmi helyzetben, 

úgy, hogy kényelmesen lélegezhessen. 

P501:   a tartalom illetve a tároló eszközök ártalmatlanítása a 

helyi/regionális/országos/nemzetközi előírások szerint történjen 

16.3  Kockázatra utaló kifejezések 

R37: irritálja a légzőrendszert. 

R38: irritálja a bőrt. 

R41: súlyos szemkárosodást okoz. 

16.4 Biztonsági kifejezések 

S2:   gyermek elől elzárva tartandó. 

S25: szembe ne kerüljön. 

S26: szembe kerülés esetén azonnal mossák ki bő vízzel, és forduljanak orvoshoz. 

S37: viseljenek megfelelő kesztyűt. 

S39: viseljenek szem/arcvédő eszközt 

 

16.5  Rövidítések 

EC50 közepesen hatékony koncentráció 

LC50 közepes halálos koncentráció 

LD50 közepes halálos dózis 

NOEC észrevehető hatást nem kiváltó koncentráció 

OEL: foglalkozás közben veszélyes anyaggal való érintkezés határértéke 

PBT: hosszan tartó bioakkumlatív, toxikus vegyi anyag 

PNEC: várhatóan semmiféle hatást nem kiváltó koncentráció 

STEL: a veszélyes anyaggal történő rövid távú expozíció határértéke 

TWA: idősúlyozott átlag 

vPvB: nagyon hosszan tartó, rendkívül bioakummlatív jellegű vegyi anyag 
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16.6 Legfontosabb szakirodalmi hivatkozások 

Ismeretlen szerző 2006: Élelmiszeripari Tudományos Bizottság, Európai Élelmiszerbiztonsági 

Hatóság: 2006 tűrhető felső határértékek a vitaminok és ásványi anyagok kapcsán ISBN: 92-9199-

014-0 (SCF dokumentum). 

Ismeretlen szerző, 2008: A foglalkozás körében történő veszélyes anyagokkal való érintkezést 

vizsgáló tudományos bizottság (SCUEL) ajánlása a kalcium-oxidra (CaO) és a kalcium-dihidroxidra 

(Ca(OH)2 ) Európai Bizottság DG alkalmazás, szociális ügyek és egyenlő esélyek, SCOL/SUM/137 

2008. február. 

 
 
 
 

16.7 Felülvizsgálat 

Jelen verzió összes fejezete átvizsgálásra került. Felülvizsgálat dátuma: 12/ 2010 

 

Jogi nyilatkozat 

Jelen biztonsági adatlap (SDS) a REACH rendelet jogi kitételein alapul (EC 1907/2006, 31. cikkely és 

2. számú melléklet) a változtatások figyelembe vételével. Az adatlap tartalmában arra törekszik, hogy 

útmutatást nyújtson a szóban forgó anyag kellően óvatos kezelését illetően. A jelen biztonsági adatlap 

kézhez vevőinek felelőssége az, hogy az adatlapban található információkat megfelelően elolvassa és 

megértse mindenki, aki használja, kezeli, kidobja, vagy bármilyen módon érintkezésbe kerül a 

termékkel. A jelen biztonsági adatlapban található információk és instrukciók a jelenlegi tudományos 

és technikai tudáson alapulnak, a jelenlegi alatt az adatlap kibocsátásának dátumát értjük. A 

biztonsági adatlap nem tekintendő bármiféle technikai teljesítmény adott alkalmazásokhoz való 

alkalmasság garanciájának, és nem létesít jogilag érvényes szerződéses kapcsolatot. A biztonsági 

adatlap jelenlegi változata felülírja a korábbi verziókat. 
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Melléklet: Expozíciós forgatókönyvek 

Ez a dokumentum a Ca(OH)2 gyártására és használatára vonatkozóan tartalmazza a REACH 

rendeletben (1907/2006/EK rendeletben) előírt összes vonatkozó foglalkozási és környezetvédelmi 

expozíciós forgatókönyvet (EF). Az EF kialakításánál a Rendeletet és a vonatkozó REACH 

útmutatókat vették figyelembe. Az itt szereplő felhasználások és folyamatok leírására az "R.12 - A 

felhasználási leírók rendszerének használata" útmutatót (2. verzió, 2010. március, ECHA-2010-G-05-

HU), a kockázatkezelési intézkedések (RMM) leírására és bevezetésére az "R.13 - Kockázatkezelési 

intézkedések" útmutatót (1.1 verzió, 2008. május), a foglalkozási expozíció becslésére az "R.14 - 

Foglalkozási expozíciós becslés" útmutatót (2. verzió 2010. május ECHA-2010-G-09-HU), a tényleges 

környezeti expozíciós becslésre pedig az "R.16 - Környezeti expozíciós becslések" útmutatót (2. 

verzió 2010. május, ECHA-10-G-06-HU) használták. 

A környezeti expozíciós becsléshez használt módszertan 
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A környezeti expozíciós forgatókönyvek csak az ipari és foglakozásszerű felhasználás helyi szintű 

becsléseire nyújtanak megoldást, ideértve az önkormányzati szennyvíztisztító telepeket vagy az ipari 

szennyvíztisztító üzemeket, ha vannak, mivel az esetleges hatások előfordulása helyi szinten várható. 

1) Ipari felhasználás (helyi szintű) 

Az expozíciót és a kockázatbecslést csak a vízi környezetre kell vonatkoztatni, ahol alkalmazható, az 

önkormányzati szennyvíztisztító telepeket vagy az ipari szennyvíztisztító üzemeket is beleértve, mivel 

az ipari fázisokban a kibocsátás főként a (szenny)vizet érinti. A vízi hatás és a kockázatbecslés csak 

az OH-kibocsátással kapcsolatos lehetséges pH változások szervezetekre/ökoszisztémákra gyakorolt 

hatásával foglalkozik. A vízi környezet expozíciós becslése csak a szennyvíztisztító telepek kezelt 

szennyvizének és a felszíni víznek a helyi szintű OH- kibocsátással kapcsolatos lehetséges pH 

változásaival foglalkozik, és a keletkező pH-hatás becslésével végzik el: a felszíni víz pH-értéke nem 

növekedhet 9 fölé (általában a legtöbb vízi szervezet 6-9 tartományba eső pH-értékeket képes 

elviselni). 

A környezettel kapcsolatos kockázatkezelési intézkedések célja az, hogy a Ca(OH)2 oldata ne 

kerüljön a települési szennyvízbe vagy a felszíni vizekbe, amennyiben az oldat természetbe jutása 

várhatóan jelentős pH-változást okozna. A pH-érték rendszeres ellenőrzése nyílt vizekbe történő 

eresztés esetén kötelező. A természetbe juttatást úgy kell végrehajtani, hogy a felvevő felszíni vizek 

pH-változása minimális legyen. Rendes körülmények között a kezelt szennyvíz pH-értékét mérik, és 

könnyen semlegesíthető, ahogy azt a nemzeti törvények gyakran előírják. 

2) Foglalkozásszerű felhasználás (helyi szintű) 

Az expozíciós és kockázatbecslést csak vízi és szárazföldi környezetre kell elvégezni. A vízre 

gyakorolt hatást és a kockázatbecslést a kémhatás határozza meg. Mindazonáltal, a becsült 

környezeti koncentráció (PEC - predicted environmental concentration) és a becsült hatásmentes 

koncentráció (PNEC - predicted no effect concentration) alapján kiszámolásra kerül a klasszikus 

kockázatjellemzési arány (RCR). A helyi szintű foglalkozásszerű felhasználás mezőgazdasági vagy 

városi talajon történő alkalmazást jelent. A környezeti expozíció megbecslése az adatokon és egy 

modellező eszközön alapul. A szárazföldi és vízi expozíció meghatározása a FOCUS / Exposit 

modellező eszköz segítségével történik (általában a biocid alkalmazásra értendő). 

 

Ennek részleteit és a besorolási megközelítés jelzéseit az adott forgatókönyvek tartalmazzák. 

Az a módszertan, amelyet a környezeti expozíciós becsléshez használnak 
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Az expozíciós forgatókönyvnek (EF) definíció szerint azt kell meghatároznia, hogy az anyag milyen 

működési feltételek és kockázatkezelési intézkedések mellett kezelhető biztonságosan. Ez azáltal 

bizonyítható, ha a becsült expozíciós szint alatta marad a vonatkozó származtatott hatásmentes 

szintnek (DNEL), amelyet a kockázatjellemzési aránnyal (RCR) fejeznek ki. A munkavállalókra 

vonatkozóan a belélegzés DNEL értéke ismételt dózis esetén, valamint a belélegzés akut DNEL 

értéke a foglalkozási expozíciós határértékeket meghatározó tudományos bizottság (SCOEL) 

vonatkozó ajánlásain alapul; ezek az értékek sorrendben 1 mg/m³, valamint 4 mg/m³.  

Azokban az esetekben, amikor sem mért, sem összehasonlítható adatok nem állnak rendelkezésre, 

az emberi expozíciót modellező eszköz segítségével becsülik meg. Az első átvilágítási szint során a 

MEASE eszköz (http://www.ebrc.de/mease.html) segítségével becsülik meg az ECHA útmutatónak 

(R.14) megfelelő belélegzéses expozíciót. 

Mivel a SCOEL ajánlása a respirábilis porra vonatkozik, míg a MEASE expozíciós becslései a 

belélegezhető frakciót tükrözik, az alábbi expozíciós forgatókönyvek egy további biztonsági ráhagyást 

is tartalmaznak, amikor az expozíciós becsléseket a MEASE felhasználásával vezetik le. 

A fogyasztói expozíciós becsléshez használt módszertan 

Az EF-nek definíció szerint azt kell leírnia, hogy az anyagok, készítmények vagy árucikkek milyen 

feltételek mellett kezelhetők biztonságosan. Azokban az esetekben, amikor sem mért, sem 

összehasonlítható adatok nem állnak rendelkezésre, az expozíciót modellező eszköz segítségével 

becsülik meg.  

A fogyasztókra vonatkozóan a belélegzés DNEL értéke ismételt dózis esetén, valamint a belélegzés 

akut DNEL értéke a foglalkozási expozíciós határértékeket meghatározó tudományos bizottság 

(SCOEL) vonatkozó ajánlásain alapul, és ezek az értékek 1 mg/m³, valamint 4 mg/m³.  

A porok belélegzéses expozíciójára vonatkozóan a van Hemmen-től (van Hemmen, 1992:Agricultural 

pesticide exposure data bases for risk assessment. Rev Environ Contam Toxicol.126: 1-85.) származó 

adatokat használják a belélegzéses expozíció kiszámítására. A fogyasztókra vonatkozó belélegzéses 

expozíció becsült értéke 15 μg/óra vagy 0,25 μg/perc. Nagyobb erőkifejtést igénylő feladatok esetén a 

belélegzéses expozíció várhatóan magasabb lesz. 10-es szorzó használata ajánlott, amikor a termék 

mennyisége meghaladja a 2,5 kg-ot, az így kapott belélegzéses expozíció 150 μg/óra lesz. Ezen 

adatok mg/m³ mértékegységre történő átváltásához a könnyű munkavégzésre 1,25 m³/óra légzési 

térfogattal kell számolni (van Hemmen, 1992), így a kapott érték 12 µg/m³ könnyebb munkavégzés 

esetén, és 120 µg/m³ nehezebb munkavégzés esetén.  

Amikor a készítményt vagy anyagot szemcsés formában vagy tablettaként alkalmazzák, alacsonyabb 

por-expozícióval számoltak. Amennyiben a részecskeméret-eloszlás és a szemcsekopás adatai 

hiányoznak, ezt a porképződés modelljének segítségével lehet számításba venni, ahol a porképződés 

10%-os csökkenésével számolnak Becks és Falk szerint (Manual for the authorisation of pesticides. 

http://www.ebrc.de/mease.html
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Plant protection products. Chapter 4 Human toxicology; risk operator, worker and bystander, 1.0. 

verzió, 2006). 

A bőrön keresztüli és a szemre ható expozíció esetén minőségi megközelítést alkalmaztak, mivel erre 

az expozíciós útra nem lehet DNEL-t meghatározni a kalcium-oxid irritáló tulajdonságai miatt. Az orális 

expozíciót nem értékelték, mivel a megjelölt felhasználások tekintetében ez az expozíciós út nem 

várható. 

Mivel a SCOEL ajánlása a respirábilis porra vonatkozik, míg a van Hemmen modell expozíciós 

becslései a belélegezhető frakciót tükrözik, az alábbi expozíciós forgatókönyvek egy további 

biztonsági ráhagyást is tartalmaznak, vagyis az expozíciós becslések nagyon konzervatívak. 

 

A Ca(OH)2 foglakozásszerű, ipari és fogyasztói felhasználásánál az expozíciós becslés végrehajtása 

és kialakítása több forgatókönyvön alapul. A forgatókönyvek áttekintését és az anyag életciklusának 

felölelését az 1. táblázat mutatja be. 
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Táblázat 1: Az expozíciós forgatókönyvek áttekintése és az anyag életciklusának felölelése 
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9.1 
Meszes anyagok 
vizes oldatának 
gyártása és ipari 
felhasználása 

X X X  X 1 
3; 1, 2a, 2b, 4, 5, 6a, 6b, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 23, 24 

1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40 

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

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10, 11, 13 

1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 
6d, 7, 12a, 12b, 10a, 
10b, 11a, 11b 

9.2 

Meszes anyagok 
csökkentett 
porzású szilárd 
közegeinek/poraina
k gyártása és ipari 
felhasználása 

X X X  X 2 
3; 1, 2a, 2b, 4, 5, 6a, 6b, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 23, 24 

1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 
8b, 9, 10, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27a, 
27b 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10, 11, 13 

1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 
6d, 7, 12a, 12b, 10a, 
10b, 11a, 11b 

9.3 

Meszes anyagok 
közepes 
portartalmú szilárd 
közegeinek/poraina
k gyártása és ipari 
felhasználása 

X X X  X 3 
3; 1, 2a, 2b, 4, 5, 6a, 6b, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 23, 24 

1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 
9, 10, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 22, 23, 24, 
25, 26, 27a, 27b 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10, 11, 13 

1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 
6d, 7, 12a, 12b, 10a, 
10b, 11a, 11b 



BIZTONSÁGI ADATLAP a Ca(OH)2 anyaghoz, amely az 1907/2006/EK számú REACH rendelet II. 

mellékletének, az 1272/2008/EK rendeletnek és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően készült 

  
Verzió: 2.0/HU 
Felülvizsgálat dátuma: 08. Március/2013                                                                       Nyomtatás dátuma: 30/07/2014 

22 / 131 oldal 

 

EF száma 
Expozíciós 
forgatókönyv 
címe 

Gy
ár

tá
s 

Azonosított 
felhasználások 

Ebből adódó 
életciklus-
fázis 

Az
on

os
íto

tt 
fe

lh
as

zn
álá

sh
oz

 
ka

pc
so

lt 

Felhasználási 
ágazatok 
kategóriája (SU) 

Vegyi 
termékkategória (PC) 

Eljárás-
kategória 
(PROC) 

Árucikkek 
kategóriája 
(AC) 

Környezeti 
kibocsátási 
kategória (ERC) 

Ke
ve

ré
k-

ös
sz

et
ét

el 

Vé
gf

elh
as

zn
álá

s 

Fo
gy

as
ztó

i 
fe

lh
as

zn
álá

s 
Ha

sz
no

s 
éle

tta
rta

m
 

(á
ru

cik
ke

kr
e)

 

9.4 

Meszes anyagok 
magas portartalmú 
szilárd 
közegeinek/poraina
k gyártása és ipari 
felhasználása 

X X X  X 4 
3; 1, 2a, 2b, 4, 5, 6a, 6b, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 23, 24 

1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 
9, 10, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 22, 23, 24, 
25, 26, 27a, 27b 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10, 11, 13 

1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 
6d, 7, 12a, 12b, 10a, 
11a 

9.5 
Meszes anyagokat 
tartalmazó tömör 
tárgyak gyártása és 
ipari felhasználása 

X X X  X 5 
3; 1, 2a, 2b, 4, 5, 6a, 6b, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 23, 24 

1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40 

6, 14, 21, 22, 23, 24, 
25 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10, 11, 13 

1, 2, 3, 4, 5, 6a, 6b, 6c, 
6d, 7, 12a, 12b, 10a, 
10b, 11a, 11b 

9.6 
Meszes anyagok 
vizes oldatának 
foglalkozásszerű 
felhasználása 

 X X  X 6 
22; 1, 5, 6a, 6b, 7, 10, 
11, 12, 13, 16, 17, 18, 
19, 20, 23, 24 

1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40 

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

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10, 11, 13 2, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f 

9.7 

Meszes anyagok 
csökkentett 
porzású szilárd 
közegeinek/poraina
k foglakozásszerű 
felhasználása 

 X X  X 7 
22; 1, 5, 6a, 6b, 7, 10, 
11, 12, 13, 16, 17, 18, 
19, 20, 23, 24 

1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40 

2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 
10, 13, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 25, 26 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10, 11, 13 2, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f 
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9.8 

Meszes anyagok 
közepes 
portartalmú szilárd 
közegeinek/poraina
k foglalkozásszerű 
felhasználása 

 X X  X 8 
22; 1, 5, 6a, 6b, 7, 10, 
11, 12, 13, 16, 17, 18, 
19, 20, 23, 24 

1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40 

2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 
10, 13, 15, 16, 17, 18, 
19, 25, 26 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10, 11, 13 

2, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 
9a, 9b 

9.9 

Meszes anyagok 
magas portartalmú 
szilárd 
közegeinek/poraina
k foglalkozásszerű 
felhasználása 

 X X  X 9 
22; 1, 5, 6a, 6b, 7, 10, 
11, 12, 13, 16, 17, 18, 
19, 20, 23, 24 

1, 2, 3, 7, 8, 9a, 9b, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40 

2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 
10, 13, 15, 16, 17, 18, 
19, 25, 26 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10, 11, 13 2, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f 

9.10 
Meszes anyagok 
foglalkozásszerű 
felhasználása a 
talajkezelésben 

 X X   10 22 9b 5, 8b, 11, 26  2, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f 

9.11 

Meszes anyagokat 
tartalmazó 
árucikkek/tartályok 
foglalkozásszerű 
felhasználása 

  X  X 11 
22; 1, 5, 6a, 6b, 7, 10, 
11, 12, 13, 16, 17, 18, 
19, 20, 23, 24 

 0, 21, 24, 25 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10, 11, 13 10a, 11a, 11b, 12a, 12b 
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9.12 
Építőanyagok 
fogyasztói 
felhasználása 
(barkácsáruk) 

   X  12 21 9b, 9a   8 

9.13 
Légzőkészülékekbe
n lévő CO2 elnyelők 
fogyasztói 
felhasználása 

   X  13 21 2   8 

9.14 
Talajjavítási 
mész/műtrágya 
fogyasztói 
felhasználása 

   X  14 21 20, 12   8e 

9.15 

Meszes anyagok 
fogyasztói 
felhasználása 
vízkezelő vegyi 
anyagként 
akváriumokban 

   X  15 21 20, 37   8 
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9.16 

Meszes anyagokat 
tartalmazó 
kozmetikumok 
fogyasztói 
felhasználása 

   X  16 21 39   8 
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9.1. számú EF: Meszes anyagok vizes oldatának gyártása és ipari 
felhasználása 

A munkavállalók által végzett felhasználásokat tartalmazó expozíciós forgatókönyv formátuma 
(1) 

1. Cím 
Szabadon 
megadható rövid 
cím 

Meszes anyagok vizes oldatának gyártása és ipari felhasználása 

Felhasználási 
leírón alapuló 
rendszerezett cím 

SU3, SU1, SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, 
SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24 

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, 
PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, 

PC36, PC37, PC38, PC39, PC40 
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(a megfelelő PROC és ERC kategóriák leírását lásd az alábbi 2. fejezetben) 

Lefedett eljárások, 
feladatok, 
tevékenységek 

A lefedett eljárások, feladatok és/vagy tevékenységek leírását lásd az alábbi 2. fejezetben. 

Becslési módszer A belélegzéses expozíció becslése a MEASE expozíciós becslésen alapul. 

2. Üzemi feltételek és kockázatkezelési intézkedések 
PROC/ERC REACH definíció Ide tartozó feladatok 

PROC 1 Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció 
valószínűtlen 

További információk az ECHA Útmutató az 
információs követelményekhez és a kémiai 
biztonsági értékeléshez című kiadványának 

R.12: A felhasználási leírók című fejezetében 
találhatók (ECHA-2010-G-05-HU). 

PROC 2 Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az 
ellenőrzés során alkalmanként előforduló expozícióval 

PROC 3 Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis 
vagy készítmény-előállítás) 

PROC 4 
Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való 

felhasználás, amelynek során felmerül az expozíció 
lehetősége 

PROC 5 
Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos 
(több fázisú, illetve jelentős érintkezéssel együtt járó) 

eljárása során végbemenő keverés, elegyítés 

PROC 7 Ipari porlasztás 

PROC 8a 
Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, 

nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása 
(feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben 

PROC 8b 
Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, 

nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása 
(feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben 

PROC 9 
Anyag vagy készítmény kis tartályokba való 

továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési szakasszal 
együtt) 

PROC 10 Hengerrel vagy ecsettel való felvitel 

PROC 12 Habosítóanyagok habgyártásban való felhasználása 

PROC 13 Árucikkek bemártással, öntéssel való kezelése 
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PROC 14 
Készítmények, illetve árucikkek tablettázással, 

összenyomással, extrudálással, szemcsésítéssel való 
készítése 

PROC 15 Laboratóriumi reagens felhasználása 

PROC 16 
Anyagok üzemanyagforrásként való felhasználása - az 

el nem égett terméknek való korlátozott expozíció 
várható 

PROC 17 Kenés magas energiaszintekkel együtt járó 
körülmények mellett, részben nyitott eljárásban 

PROC 18 Zsírozás magas energiaszintekkel együtt járó 
körülmények mellett 

PROC 19 Kézi keverés közeli érintkezéssel, kizárólag személyi 
védőeszköz rendelkezésre állása mellett 

ERC 1-7, 12 Gyártás, előállítás és mindenfajta ipari felhasználás 

ERC 10, 11 Hosszú élettartamú árucikkek és anyagok széleskörű, 
szórt kültéri és beltéri felhasználása 

2.1 Munkavállalói expozíció ellenőrzése 
Termékjellemző 

A MEASE-megközelítés szerint, az anyag saját kibocsátási potenciálja az expozíció egyik fő tényezője. Ezt a MEASE eszköz 
egy úgynevezett fugacitás-osztály becslésével tükrözi. A szobahőmérsékleten szilárd anyagokkal végzett műveletek során a 
fugacitás alapja az adott anyag portartalma. Ugyanakkor a folyékony fémekkel végzett műveletek esetén a fugacitás alapja a 
hőmérséklet, a folyamat hőmérsékletének és az anyag olvadáspontjának figyelembe vételével. A harmadik csoportba tartoznak 
az erősen súrlódásos feladatok, ahol az alap a súrlódás szintje, nem pedig az anyag saját kibocsátási potenciálja. Vizes oldatok 
porlasztásánál (PROC7 és 11) közepes mértékű kibocsátást tételeznek fel. 

PROC Felhasználás készítményben Tartalom 
készítményben Halmazállapot Kibocsátási potenciál 

PROC 7 nincs korlátozva vizes oldat közepes 

Minden más 
alkalmazható 
PROC 

nincs korlátozva vizes oldat nagyon alacsony 

Felhasznált mennyiségek 

Ennél a forgatókönyvnél azt feltételezik, hogy a műszakonként kezelt tényleges tonnatartalom nem befolyásolja az expozíciót. 
Ehelyett a művelet besorolásának (ipari vagy foglalkozásszerű) és az elhatárolás/automatizálás szintjének (ahogy azt a PROC 
mutatja) kombinációja a folyamat saját kibocsátási potenciáljának fő meghatározó tényezője. 

Felhasználás/expozíció gyakorisága és időtartama 

PROC Expozíció időtartama 

PROC 7 ≤ 240 perc 

Minden más 
alkalmazható 
PROC 

480 perc (nincs korlátozva) 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt emberi tényezők 

A PROC-ban megjelenő összes folyamatszakasz során a műszakhoz tartozó légzési térfogat becsült értéke 10 m³/műszak (8 
óra). 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a munkavállalói expozíciót 

Mivel a magas hőmérsékletű fémmegmunkálási folyamatokban nem használnak vizes oldatokat, az üzemi körülményeket (pl. a 
folyamat hőmérsékletét és nyomását) nem tekintik lényegesnek a végrehajtott folyamatok foglalkozási expozíciós becslésénél. 

Technikai feltételek és intézkedések a folyamat (forrás) szintjén, amelyek megakadályozzák a kibocsátást 

A folyamatokban általában nincs szükség folyamatszintű kockázatkezelési intézkedésekre (pl. a kibocsátási forrás elhatárolása 
vagy izolálása). 
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Technikai feltételek és intézkedések a diszperzió ellenőrzésére a forrástól a munkavállaló felé 

PROC Izolálás szintje 
Helyi 

szabályozás 
(LC) 

LC 
hatékonysága 

(MEASE szerint) 
További információk 

PROC 7 
Amennyiben szükség van a 
munkavállalók izolálására a 

kibocsátási forrástól, azt a fenti 
"Felhasználás/expozíció 

gyakorisága és időtartama" pont 
tünteti fel. Az expozíció időtartama 

úgy csökkenthető, ha például 
szellőztetett (pozitív nyomású) 

vezérlőtermeket helyeznek 
üzembe, vagy az adott 

expozíciónak kitett munkavállalót 
eltávolítják a munkavégzés 

helyéről. 

helyi elszívó 
szellőztetés 78 % - 

PROC 19 nem 
alkalmazható n/a - 

Minden más 
alkalmazható 
PROC 

nem szükséges n/a - 

Szervezeti intézkedések a kibocsátás, diszperzió és expozíció csökkentésére/korlátozására 

Kerülni kell a belélegzést és lenyelést. Általános foglalkozás-higiéniai intézkedések szükségesek az anyag biztonságos 
kezelésének biztosításához. Ezen intézkedések közé tartoznak a jó személyi és háztartási gyakorlatok (vagyis a rendszeres 
tisztálkodás/tisztítás megfelelő tisztítóeszközökkel), az étkezés és dohányzás megtiltása a munkavégzés helyén, és 
szabványos munkaruha és cipő viselése, amennyiben az alábbiakban másként nem rendelkeznek. A műszak végén le kell 
zuhanyozni, és ruhát kell váltani. Otthon ne viselje a szennyezett ruházatot! A port ne fújja le sűrített levegővel! 

A személyi védelemhez, higiéniához és egészség értékeléséhez kötődő feltételek és intézkedések 

PROC Légzésvédő eszköz (RPE) 
specifikációja 

RPE 
hatékonysága 
(hozzárendelt 

védelmi 
tényező, APF) 

Kesztyű 
specifikációja 

További személyi 
védőfelszerelések (PPE) 

PROC 7 FFP1 maszk APF=4 Mivel a Ca(OH)2 
besorolása szerint 
bőrizgató hatású, 

a védőkesztyű 
viselése a 

folyamat minden 
szakaszában 

kötelező. 

Szemvédő eszközt (pl. 
szemüveget vagy 

szemellenzőt) is viselni kell, 
kivéve, ha az alkalmazás 
jellege és típusa miatt a 
szemmel való esetleges 
érintkezés kizárható (pl. 
zárt folyamatok esetén). 

Ezen felül, szükség szerint, 
arcvédő eszközt, védőruhát 
és munkavédelmi cipőt is 

viselni kell. 

Minden más 
alkalmazható 
PROC 

nem szükséges n/a 

A fent meghatározott légzésvédő eszközöket csak akkor kell viselni, ha azzal párhuzamosan az alábbi alapelveket is 
foganatosítják: A munka időtartamának (vö. a fent leírt "expozíció időtartamával") tükröznie kell a munkavállalót érintő, a légzési 
ellenállásból és magából a légzésvédő tömegéből fakadó külön pszichológiai stresszt is, amit a fej körbezárásával együtt járó 
hőterhelés okoz. Ezen felül azt is figyelembe kell venni, hogy a légzésvédő viselése közben a munkavállalók eszközhasználati 
és kommunikációs képességei korlátozottak. 
A fenti okok miatt a munkavállalóknak (i) egészségeseknek kell lenniük (különösen a légzésvédő eszközök használatát érintő 
egészségügyi problémák vonatkozásában), és (ii) arcuk felépítésének olyannak kell lennie, hogy kevés szabad hely maradjon 
az arc és a maszk között (sebhelyek és arcszőrzet tekintetében). A fent ajánlott eszközök, amelyek hatásfoka attól függ, hogy 
mennyire szorosan zárnak az archoz, nem biztosítanak megfelelő védelmet, amennyiben nem illeszkednek pontosan és 
biztonságosan az arc körvonalához. 
A munkáltatók és az egyéni vállalkozók törvényes felelősséggel tartoznak a légzésvédő eszközök karbantartásáért és 
kiosztásáért, valamint helyes használatuk biztosításáért a munkahelyen. Ezért a légzésvédő eszközökkel kapcsolatos 
programhoz megfelelő irányelveket kell kidolgozniuk és dokumentálniuk, amelynek tartalmaznia kell a munkavállalók képzését 
is. A különböző légzésvédő eszközök (BS EN 529:2005 szerinti) APF értékeinek áttekintése a MEASE szójegyzékében 
található. 
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2.2 Környezeti expozíció ellenőrzése 
Felhasznált mennyiségek 

A telephelyenkénti napi és éves mennyiséget (pontforrások esetén) nem tekintik a környezeti expozíció fő meghatározó 
tényezőjének. 

Felhasználás gyakorisága és időtartama 

Intermittáló (< 12-szer évente) vagy folyamatos használat/kibocsátás 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők 

Beáramló felszíni víz átáramló mennyisége: 18000 m³/nap 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót 

Kezelt szennyvíz kibocsátási aránya: 2 000 m³/nap 

Technikai létesítményi feltételek és intézkedések a kibocsátás, levegőbe és talajba kerülés csökkentésére vagy 
korlátozására 

A környezettel kapcsolatos kockázatkezelési intézkedések célja az, hogy a meszes oldat ne kerüljön a települési szennyvízbe 
vagy a felszíni vizekbe, amennyiben az oldat természetbe jutása várhatóan jelentős pH-változást okozna. A pH-érték 
rendszeres ellenőrzése nyílt vizekbe történő eresztés esetén kötelező. Általában, a természetbe juttatást úgy kell végrehajtani, 
hogy a felvevő felszíni vizek pH-változása minimális legyen (pl. semlegesítésen keresztül). Általában a legtöbb vízi szervezet 6-
9 tartományba eső pH-értékeket képes elviselni. Ezt a vízi szervezetekkel foglalkozó standard OECD vizsgálatok leírása is 
mutatja. A kockázatkezelési intézkedés igazolása a bevezető fejezetben olvasható. 

Hulladékkal kapcsolatos feltételek és intézkedések 

A mész szilárd ipari hulladékát újra kell hasznosítani, vagy az ipari szennyvízbe kell vezetni, és szükség szerint tovább kell 
semlegesíteni. 
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3. Expozíció becslése és hivatkozás a forrásra 
Foglalkozási expozíció 

A belélegzéses expozíció becsléséhez a MEASE expozíciós eszközt használták. A kockázatjellemzési arány (RCR) a tisztított 
expozíciós becslés és a vonatkozó DNEL (származtatott hatásmentes szint) hányadosa, és akkor mutat biztonságos 
felhasználást, ha értéke 1 alatt van. A belélegzéses expozíció esetén az RCR 1 mg/m³ Ca(OH)2 DNEL értékén (respirábilis por 
esetén) és a vonatkozó belélegzéses expozíció MEASE segítségével levezetett becslésén (belélegezhető por esetén) alapul. 
Így az RCR biztonsági ráhagyást is tartalmaz, mivel a respirációs frakció az EN 481 szerinti belélegezhető frakció al-frakciója. 

PROC A belélegzéses expozíciós 
becsléshez használt módszer 

Belélegzéses 
expozíciós 

becslés (RCR) 

A bőrön 
keresztüli 
expozíciós 
becsléshez 

használt 
módszer 

Bőrön keresztüli 
expozíciós becslés (RCR) 

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

MEASE < 1 mg/m³ (0,001 
– 0,66) 

Mivel a Ca(OH)2 besorolása szerint bőrizgató 
hatású, a bőrön keresztüli expozíciót a 

technikailag megoldható lehető legkisebb szintre 
kell szorítani. A bőrt érintő hatásokra nem 

számolták ki a DNEL értékét. Emiatt ebben az 
expozíciós forgatókönyvben a bőrön keresztüli 

expozíciót nem becsülték meg. 

Környezeti expozíció 

A környezeti expozíció becslését csak a vízi környezetre kell vonatkoztatni, ahol alkalmazható, a közüzemi szennyvízkezelő 
üzemeket vagy az ipari szennyvízkezelő üzemeket is beleértve, mivel a különböző életciklus-fázisokban (gyártás és 
felhasználás) a meszes anyag kibocsátása főként a (szenny)vizet érinti. A vízi hatás és a kockázatbecslés csak az OH-
kibocsátással kapcsolatos lehetséges pH változások szervezetekre/ökoszisztémákra gyakorolt hatásával foglalkozik, mivel a 
Ca2+ toxicitása várhatóan elhanyagolható a (potenciális) kémhatással összehasonlítva. A termelést és ipari felhasználást csak 
helyi szinten veszik figyelembe, ideértve - ha vannak - a közüzemi szennyvíztisztító üzemeket vagy az ipari szennyvíztisztító 
üzemeket, mivel az esetleges hatások előfordulása helyi szinten várható. A vízben való nagyfokú oldhatóság és a nagyon 
alacsony gőznyomás azt jelzi, hogy a meszes anyag elsősorban vízben található meg. Jelentős levegőbe történő kibocsátás 
vagy expozíció nem várható a meszes anyag alacsony gőznyomása miatt. Az expozíciós forgatókönyvben a szárazföldi 
környezetbe történő jelentős kibocsátással vagy expozícióval sem számolnak. Ezért a vízi környezet expozíciós becslése csak 
a szennyvíztisztító kezelt szennyvizének és a felszíni vizeknek a helyi szintű OH-kibocsátással kapcsolatos lehetséges pH-
változásaival számol. Az expozíciós becslés a keletkező pH-hatás megbecslésével történik: a felszíni víz pH-értéke nem 
növekedhet 9 fölé. 
 

Környezeti 
kibocsátások 

A meszes anyag keletkezése vízi kibocsátást eredményezhet, és helyi szinten növelheti a meszes anyag 
koncentrációját, valamint befolyásolhatja a vízi környezet pH-értékét. Ha a pH-t nem semlegesítik, a 
meszes anyagot gyártó telephelyek kezelt szennyvíz-kibocsátása hatással lehet a befogadó víz pH-jára. 
Rendes körülmények között a kezelt szennyvíz pH-értékét nagy gyakorisággal mérik, és könnyen 
semlegesíthető, ahogy azt a nemzeti törvények gyakran előírják. 

Expozíciós 
koncentráció a 
szennyvíztisztító 
üzemekben 

A meszes anyag gyártásából származó szennyvíz szervetlen szennyvízfolyam, ezért nincs biológiai 
kezelése. Így a meszes anyagot gyártó telephelyek szennyvízfolyamát rendes körülmények között nem 
kezelik biológiai szennyvíztisztító üzemekben, ám felhasználható a biológiai szennyvíztisztító üzemekben 
kezelt savas szennyvízfolyamok pH-szabályozására. 

Expozíciós 
koncentráció nyílt-
tengeri vízi 
szakaszokon 

Amikor a meszes anyagot felszíni vizekbe bocsátják, a szemcsés anyagokba és az üledékbe történő 
szorpció elhanyagolható. Amikor meszet eresztenek a felszíni vizekbe, a pH esetleg növekedhet, a víz 
pufferkapacitásától függően. Minél nagyobb a víz pufferkapacitása, annál alacsonyabb lesz a pH-ra 
gyakorolt hatás. A pufferkapacitás megakadályozza, hogy a természetes vizek savassága vagy 
lúgossága váltakozzon, és ezt általában a szén-dioxid (CO2), a hidrogén-karbonátion (HCO3-) és a 
karbonátion (CO32-) közötti egyensúly szabályozza. 

Expozíciós 
koncentráció az 
üledékekben 

Az EF nem tartalmazza az üledékre vonatkozó szakaszt, mert a meszes anyagok esetén nem tekintik 
lényegesnek: amikor meszes anyagot bocsátanak ki a vizekbe, az üledékrészecskékbe történő szorpció 
elhanyagolható. 

Expozíciós 
koncentráció a 
talajban és a 
talajvízben 

A szárazföldi szakasz nem szerepel ebben az expozíciós forgatókönyvben, mert nem tekinthető 
lényegesnek. 
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Expozíciós 
koncentráció a 
légkörben 

Ez a kémiai biztonsági értékelés nem tartalmazza a légkörre vonatkozó szakaszt, mert a meszes anyagok 
esetén nem tekinthető lényegesnek: amikor a vízben lévő aeroszolként a levegőbe kerül, a meszes anyag 
a CO2-vel (vagy egyéb savakkal) HCO3- vagy Ca2+ anyagokká történő reakciójának eredményeképp 
semlegesítődik. Ebből következően a sók (pl. a kalcium-hidrogén-karbonát) kimosódik a levegőből, és így 
a semlegesített meszes anyag légköri kibocsátása nagyrészt a talajra és a vízbe kerül. 

Az élelmiszer-
láncban lényeges 
expozíciós 
koncentráció 
(másodlagos 
mérgezés) 

A szervezetben történő bioakkumuláció a meszes anyagoknál nem lényeges: ezért a másodlagos 
mérgezéssel kapcsolatban nincs szükség kockázatbecslésre. 

4. Útmutatás a továbbfelhasználó részére annak értékeléséhez, vajon az expozíciós 
forgatókönyv keretein belül dolgozik-e 

Foglalkozási expozíció 

A továbbfelhasználó akkor dolgozik az expozíciós forgatókönyv által szabott kereteken belül, ha vagy betartja a fent leírt ajánlott 
kockázatkezelési intézkedéseket, vagy a továbbfelhasználó magától igazolni tudja, hogy üzemi körülményei és az életbe 
léptetett kockázatkezelési intézkedések megfelelőek. Ezt úgy tudja megtenni, ha bemutatja, hogy a belélegzéses és bőrön 
keresztüli expozíciót a vonatkozó DNEL érték alatti szintre csökkentik (amennyiben a kérdéses folyamatokat és 
tevékenységeket a fent felsorolt PROC kategóriák lefedik), az alábbiak szerint. Ha nem állnak rendelkezésre mért adatok, a 
továbbfelhasználó az általa kiváltott expozíció felméréséhez használhat egy megfelelő osztályozási eszközt is, például a 
MEASE-t (www.ebrc.de/mease.html). A felhasznált anyag porosságát a MEASE szójegyzék szerint lehet megállapítani. Például, 
az RDM (Rotating Drum Method) szerint 2,5%-nál alacsonyabb porossággal bíró anyagok megnevezése "alacsony 
portartalmú", a 10%-nál alacsonyabb (RDM) porosságú anyagok megnevezése "közepes portartalmú", míg a 10%-nál nagyobb 
porosságú anyagok megnevezése "magas portartalmú". 

DNELbelélegzés: 1 mg/m³ (respirábilis porként) 
Fontos megjegyzés: A továbbfelhasználónak tudnia kell, hogy a fent megadott hosszú távú DNEL-érték mellett létezik az akut 
hatásokra vonatkozó DNEL is, amelynek értéke 4 mg/m³. Így, ha a biztonságos felhasználás igazolásakor az expozíciós 
becslést a hosszú távú DNEL-értékkel hasonlítják össze, az akut DNEL-értéket is teljesítik (az R.14 útmutató szerint, az akut 
expozíciós szintek a hosszú távú expozíciós becslés 2-es szorzóval történő szorzásával számolhatók ki). Amikor a MEASE-t 
használják az expozíciós becslés kiszámításához, meg kell jegyezni, hogy kockázatkezelési intézkedésként az expozíció 
időtartamát csak fél-műszakra kell lecsökkenteni (ami 40%-os expozíciós csökkentést eredményez). 

Környezeti expozíció 

Ha egy telephely nem felel meg a biztonságos használatra vonatkozó EF-ben előírt feltételeknek, ajánlott lépcsőzetes 
megközelítést alkalmazni, amellyel a telephely jellemzőinek jobban megfelelő becslést lehet végezni. Ehhez az értékeléshez az 
alábbi lépcsőzetes megközelítés ajánlott. 
 
1. szakasz: információszerzés a kezelt szennyvíz pH-értékéről, valamint a meszes anyagnak a keletkező pH-értékben játszott 
szerepéről. Amennyiben a pH-érték meghaladja a 9-et, és ez elsősorban a mésznek köszönhető, akkor további lépések 
szükségesek a biztonságos használat igazolására. 
 
2a szakasz: információszerzés a befogadó víz pH-értékéről a kibocsátás pontja után. A befogadó víz pH-értéke nem haladhatja 
meg a 9-et. Ha nem állnak rendelkezésre mérések, a folyó pH-értéke az alábbiak szerint számolható ki:  
 

 (1.egy.)
 

Ahol: 
Q kezelt szennyvíz a kezelt szennyvíz átfolyását jelöli (m³/nap) 
Q folyó felvízoldala a folyó felvízoldali átfolyását jelöli (m³/nap) 
pH kezelt szennyvíz a kezelt szennyvíz pH-értékét mutatja 

Qfolyó felvízoldala 

 

+     
pHfolyó  = Log 

Qkezelt szennyvíz * 10 * 10 

Qkezelt szennyvíz 

  
  

  
  

pHkezelt szennyvíz + Qfolyó felvízoldala pH folyó felvízoldala 

http://www.ebrc.de/mease.html
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pH folyó felvízoldala a folyó felvízoldali pH-értékét jelöli a kibocsátási ponton 
Megjegyzés: kiindulásként alapértelmezett értékekkel lehet számolni: 

• Q folyó felvízoldala: a meglévő mérési eloszlás 10. értékét vagy 18000 m³/nap alapértelmezett értéket lehet 
használni 

• Q kezelt szennyvíz: 2000 m³/nap alapértelmezett érték használható 
• A felvízoldali pH-értéknek lehetőség szerint mért értéknek kell lenni. Ha nem áll rendelkezésre, 7-es értékű 

semleges pH-val lehet számolni, ha ez igazolható. 
Ez az egyenlet a legrosszabb esetű forgatókönyvnek tekinthető, ahol a víz állapota szabványos és nem az adott esetre 
jellemző. 
 
2b szakasz: Az 1. egyenlet segítségével megállapítható, hogy milyen pH-értékű kezelt szennyvíz okoz elfogadható pH-szintet a 
befogadó víztömegben. Ennek érdekében a folyó pH-értékét 9-es értékre kell beállítani, és a kezelt szennyvíz pH-értékét ennek 
megfelelően kell kiszámolni (szükség esetén az előbbiekben bemutatott alapértelmezett értékek segítségével). Mivel a 
hőmérséklet befolyásolja a mész oldhatóságát, előfordulhat, hogy a kezelt szennyvíz pH-értékét az adott esetre vonatkozóan 
pontosítani kell. Miután megállapították a kezelt szennyvíz maximálisan megengedhető pH-értékét, azt kell feltételezni, hogy az 
OH-koncentráció teljesen a mész-kibocsátástól függ, és nincsen figyelembe vehető pufferkapacitás (ez a legrosszabb esetre 
vonatkozó valószínűtlen forgatókönyv, és módosítani lehet, amennyiben rendelkezésre állnak információk). A befogadó víz pH-
értékét negatívan még nem befolyásoló, évente kibocsátható maximális mésztömeg kiszámításánál kémiai egyensúlyt kell 
feltételezni. A mólban/literben megadott OH- mennyiséget a kezelt szennyvíz átlagos átfolyásával kell megszorozni, majd el kell 
osztani a meszes anyag moláris tömegével. 
3. szakasz: pH-érték mérése a befogadó vízben, a kibocsátási pont után. Ha a pH-érték 9 alatt van, a biztonságos használatot 
sikerült igazolni, és az EF itt befejeződik. Ha a pH-érték 9 fölötti értéket mutat, kockázatkezelési intézkedéseket kell 
foganatosítani: a kezelt szennyvizet semlegesítésnek kell alávetni, ezáltal biztosítható a mész biztonságos használata a gyártás 
vagy felhasználás fázisában. 



BIZTONSÁGI ADATLAP a Ca(OH)2 anyaghoz, amely az 

1907/2006/EK számú REACH rendelet II. mellékletének, az 1272/2008/EK 
rendeletnek és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően készült 

  
Verzió: 2.0/HU 
Felülvizsgálat dátuma: 08. Március/2013                                                                       Nyomtatás dátuma: 30/07/2014 

33 / 131 oldal 

 

 



BIZTONSÁGI ADATLAP a Ca(OH)2 anyaghoz, amely az 

1907/2006/EK számú REACH rendelet II. mellékletének, az 1272/2008/EK 
rendeletnek és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően készült 

  
Verzió: 2.0/HU 
Felülvizsgálat dátuma: 08. Március/2013                                                                       Nyomtatás dátuma: 30/07/2014 

34 / 131 oldal 

 

9.2. számú EF: Meszes anyagok csökkentett porzású szilárd 
közegeinek/porainak gyártása és ipari felhasználása 

A munkavállalók által végzett felhasználásokat tartalmazó expozíciós forgatókönyv formátuma 
(1) 

1. Cím 
Szabadon 
megadható rövid 
cím 

Meszes anyagok csökkentett porzású szilárd közegeinek/porainak gyártása és ipari felhasználása 

Felhasználási 
leírón alapuló 
rendszerezett cím 

SU3, SU1, SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, 
SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24 

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, 
PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, 

PC36, PC37, PC38, PC39, PC40 
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(a megfelelő PROC és ERC kategóriák leírását lásd az alábbi 2. fejezetben) 

Lefedett eljárások, 
feladatok, 
tevékenységek 

A lefedett eljárások, feladatok és/vagy tevékenységek leírását lásd az alábbi 2. fejezetben. 

Becslési módszer A belélegzéses expozíció becslése a MEASE expozíciós becslésen alapul. 

2. Üzemi feltételek és kockázatkezelési intézkedések 
PROC/ERC REACH definíció Ide tartozó feladatok 

PROC 1 Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció 
valószínűtlen 

További információk az ECHA Útmutató az 
információs követelményekhez és a kémiai 
biztonsági értékeléshez című kiadványának 

R.12: A felhasználási leírók című fejezetében 
találhatók (ECHA-2010-G-05-HU). 

PROC 2 Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az 
ellenőrzés során alkalmanként előforduló expozícióval 

PROC 3 Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis 
vagy készítmény-előállítás) 

PROC 4 
Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való 

felhasználás, amelynek során felmerül az expozíció 
lehetősége 

PROC 5 
Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos 
(több fázisú, illetve jelentős érintkezéssel együtt járó) 

eljárása során végbemenő keverés, elegyítés 

PROC 6 Kalenderezési műveletek 

PROC 7 Ipari porlasztás 

PROC 8a 
Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, 
nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása 

(feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben 

PROC 8b 
Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, 
nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása 

(feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben 

PROC 9 
Anyag vagy készítmény kis tartályokba való 

továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési szakasszal 
együtt) 

PROC 10 Hengerrel vagy ecsettel való felvitel 

PROC 13 Árucikkek bemártással, öntéssel való kezelése 
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PROC 14 
Készítmények, illetve árucikkek tablettázással, 

összenyomással, extrudálással, szemcsésítéssel való 
készítése 

PROC 15 Laboratóriumi reagens felhasználása 

PROC 16 
Anyagok üzemanyagforrásként való felhasználása - az 

el nem égett terméknek való korlátozott expozíció 
várható 

PROC 17 Kenés magas energiaszintekkel együtt járó 
körülmények mellett, részben nyitott eljárásban 

PROC 18 Zsírozás magas energiaszintekkel együtt járó 
körülmények mellett 

PROC 19 Kézi keverés közeli érintkezéssel, kizárólag személyi 
védőeszköz rendelkezésre állása mellett 

PROC 21 Alapanyagokban, illetve árucikkekben lekötött anyagok 
alacsony energiaigényű megmunkálása 

PROC 22 
Esetlegesen zárt, magas hőmérsékleten végzett 
feldolgozási műveletek (ásványi anyagok/fémek)  

Ipari környezet 

PROC 23 Magas hőmérsékleten elvégzett feldolgozási és 
továbbítási műveletek (ásványi anyagok/fémek) 

PROC 24 Az alapanyagok, illetve árucikkek összetevőire nagy 
energiával kifejtett (mechanikai) hatás 

PROC 25 Egyéb forró munkaművelet (fémek) 

PROC 26 Szilárd szervetlen anyagok környezeti hőmérsékleten 
való kezelése 

PROC 27a Fémporok termelése (forró eljárások) 

PROC 27b Fémporok termelése (nedves eljárások) 

ERC 1-7, 12 Gyártás, előállítás és mindenfajta ipari felhasználás 

ERC 10, 11 Hosszú élettartamú árucikkek és anyagok széleskörű, 
szórt kültéri és beltéri felhasználása 

2.1 Munkavállalói expozíció ellenőrzése 
Termékjellemző 

A MEASE-megközelítés szerint, az anyag saját kibocsátási potenciálja az expozíció egyik fő tényezője. Ezt a MEASE eszköz 
egy úgynevezett fugacitás-osztály becslésével tükrözi. A szobahőmérsékleten szilárd anyagokkal végzett műveletek során a 
fugacitás alapja az adott anyag portartalma. Ugyanakkor a folyékony fémekkel végzett műveletek esetén a fugacitás alapja a 
hőmérséklet, a folyamat hőmérsékletének és az anyag olvadáspontjának figyelembe vételével. A harmadik csoportba tartoznak 
az erősen súrlódásos feladatok, ahol az alap a súrlódás szintje, nem pedig az anyagból fakadó kibocsátási potenciál. 

PROC Felhasználás készítményben Tartalom 
készítményben Halmazállapot Kibocsátási potenciál 

PROC 22, 23, 25, 
27a nincs korlátozva szilárd/por, 

olvasztott magas 

PROC 24 nincs korlátozva szilárd/por magas 

Minden más 
alkalmazható 
PROC 

nincs korlátozva szilárd/por alacsony 

Felhasznált mennyiségek 

Ennél a forgatókönyvnél azt feltételezik, hogy a műszakonként kezelt tényleges tonnatartalom nem befolyásolja az expozíciót. 
Ehelyett a művelet besorolásának (ipari vagy foglalkozásszerű) és az elhatárolás/automatizálás szintjének (ahogy azt a PROC 
mutatja) kombinációja a folyamat saját kibocsátási potenciáljának fő meghatározó tényezője. 
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Felhasználás/expozíció gyakorisága és időtartama 

PROC Expozíció időtartama 

PROC 22 ≤ 240 perc 

Minden más 
alkalmazható 
PROC 

480 perc (nincs korlátozva) 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt emberi tényezők 

A PROC-ban megjelenő összes folyamatszakasz során a műszakhoz tartozó légzési térfogat becsült értéke 10 m³/műszak (8 
óra). 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a munkavállalói expozíciót 

Az üzemi körülményeket (pl. a folyamat hőmérsékletét és nyomását) nem tekintik lényegesnek a végrehajtott folyamatok 
foglalkozási expozíciós becslésénél Ugyanakkor jelentősen magas hőmérsékletű folyamatszakaszok esetén (vagyis PROC 22, 
23, 25 esetén), a MEASE-ben az expozíciós becslés alapja a folyamat hőmérsékletének és olvadáspontjának aránya. Mivel a 
kísérő hőmérséklet az iparágakon belül változó lehet, az expozíciós becslésben, a legrosszabb esetben előforduló 
feltételezésként, a legmagasabb értékkel számoltak. Így az expozíciós forgatókönyv a folyamat összes hőmérsékletét 
automatikusan lefedi a PROC 22, 23 és PROC 25 kategóriákra. 

Technikai feltételek és intézkedések a folyamat (forrás) szintjén, amelyek megakadályozzák a kibocsátást 

A folyamatokban általában nincs szükség folyamatszintű kockázatkezelési intézkedésekre (pl. a kibocsátási forrás elhatárolása 
vagy izolálása). 

Technikai feltételek és intézkedések a diszperzió ellenőrzésére a forrástól a munkavállaló felé 

PROC Izolálás szintje 
Helyi 

szabályozás 
(LC) 

LC 
hatékonysága 

(MEASE szerint) 
További információk 

PROC 7, 17, 18 Amennyiben szükség van a 
munkavállalók izolálására a 

kibocsátási forrástól, azt a fenti 
"Felhasználás/expozíció 

gyakorisága és időtartama" pont 
tünteti fel. Az expozíció időtartama 

úgy csökkenthető, ha például 
szellőztetett (pozitív nyomású) 

vezérlőtermeket helyeznek 
üzembe, vagy az adott 

expozíciónak kitett munkavállalót 
eltávolítják a munkavégzés 

helyéről. 

általános 
szellőztetés 17 % - 

PROC 19 nem 
alkalmazható n/a - 

PROC 22, 23, 24, 
25, 26, 27a 

helyi elszívó 
szellőztetés 78 % - 

Minden más 
alkalmazható 
PROC 

nem szükséges n/a - 

Szervezeti intézkedések a kibocsátás, diszperzió és expozíció csökkentésére/korlátozására 

Kerülni kell a belélegzést és lenyelést. Általános foglalkozás-higiéniai intézkedések szükségesek az anyag biztonságos 
kezelésének biztosításához. Ezen intézkedések közé tartoznak a jó személyi és háztartási gyakorlatok (vagyis a rendszeres 
tisztálkodás/tisztítás megfelelő tisztítóeszközökkel), az étkezés és dohányzás megtiltása a munkavégzés helyén, és 
szabványos munkaruha és cipő viselése, hacsak az alábbiakban másként nem rendelkeznek. A műszak végén le kell 
zuhanyozni, és ruhát kell váltani. Otthon ne viselje a szennyezett ruházatot! A port ne fújja le sűrített levegővel! 
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A személyi védelemhez, higiéniához és egészség értékeléséhez kötődő feltételek és intézkedések 

PROC Légzésvédő eszköz (RPE) 
specifikációja 

RPE 
hatékonysága 
(hozzárendelt 

védelmi 
tényező, APF) 

Kesztyű 
specifikációja 

További személyi 
védőfelszerelések (PPE) 

PROC 22, 24, 27a FFP1 maszk APF=4 
Mivel a Ca(OH)2 

besorolása szerint 

bőrizgató hatású, 

a védőkesztyű 

viselése a 

folyamat minden 

szakaszában 

kötelező. 

Szemvédő eszközt (pl. 
szemüveget vagy 

szemellenzőt) is viselni kell, 
kivéve, ha az alkalmazás 
jellege és típusa miatt a 
szemmel való esetleges 
érintkezés kizárható (pl. 
zárt folyamatok esetén). 

Ezen felül, szükség szerint, 
arcvédő eszközt, védőruhát 
és munkavédelmi cipőt is 

viselni kell. 

Minden más 
alkalmazható 
PROC 

nem szükséges n/a 

A fent meghatározott légzésvédő eszközöket csak akkor kell viselni, ha azzal párhuzamosan az alábbi alapelveket is 
foganatosítják: A munka időtartamának (vö. a fent leírt "expozíció időtartamával") tükröznie kell a munkavállalót érintő, a légzési 
ellenállásból és magából a légzésvédő tömegéből fakadó külön pszichológiai stresszt is, amit a fej körbezárásával együtt járó 
hőterhelés okoz. Ezen felül azt is figyelembe kell venni, hogy a légzésvédő viselése közben a munkavállalók eszközhasználati 
és kommunikációs képességei korlátozottak. 
A fenti okok miatt a munkavállalóknak (i) egészségeseknek kell lenniük (különösen a légzésvédő eszközök használatát érintő 
egészségügyi problémák vonatkozásában), és (ii) arcuk felépítésének olyannak kell lennie, hogy kevés szabad hely maradjon 
az arc és a maszk között (sebhelyek és arcszőrzet tekintetében). A fent ajánlott eszközök, amelyek hatásfoka attól függ, hogy 
mennyire szorosan zárnak az archoz, nem biztosítanak megfelelő védelmet, amennyiben nem illeszkednek pontosan és 
biztonságosan az arc körvonalához. 
A munkáltatók és az egyéni vállalkozók törvényes felelősséggel tartoznak a légzésvédő eszközök karbantartásáért és 
kiosztásáért, valamint helyes használatuk biztosításáért a munkahelyen. Ezért a légzésvédő eszközökkel kapcsolatos 
programhoz megfelelő irányelveket kell kidolgozniuk és dokumentálniuk, amelynek tartalmaznia kell a munkavállalók képzését 
is. 
A különböző légzésvédő eszközök (BS EN 529:2005 szerinti) APF értékeinek áttekintése a MEASE szójegyzékében található. 

2.2 Környezeti expozíció ellenőrzése 
Felhasznált mennyiségek 

A telephelyenkénti napi és éves mennyiséget (pontforrások esetén) nem tekintik a környezeti expozíció fő meghatározó 
tényezőjének. 

Felhasználás gyakorisága és időtartama 

Intermittáló (< 12-szer évente) vagy folyamatos használat/kibocsátás 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők 

Beáramló felszíni víz átáramló mennyisége: 18 000 m³/nap 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót 

Kezelt szennyvíz kibocsátási aránya: 2 000 m³/nap 

Technikai létesítményi feltételek és intézkedések a kibocsátás, levegőbe és talajba kerülés csökkentésére vagy 
korlátozására 

A környezettel kapcsolatos kockázatkezelési intézkedések célja az, hogy a meszes oldat ne kerüljön a települési szennyvízbe 
vagy a felszíni vizekbe, amennyiben az oldat természetbe jutása várhatóan jelentős pH-változást okozna. A pH-érték 
rendszeres ellenőrzése nyílt vizekbe történő eresztés esetén kötelező. Általában, a természetbe juttatást úgy kell végrehajtani, 
hogy a felvevő felszíni vizek pH-változása minimális legyen (pl. semlegesítésen keresztül). Általában a legtöbb vízi szervezet 6-
9 tartományba eső pH-értékeket képes elviselni. Ezt a vízi szervezetekkel foglalkozó standard OECD vizsgálatok leírása is 
mutatja. A kockázatkezelési intézkedés igazolása a bevezető fejezetben olvasható. 

Hulladékkal kapcsolatos feltételek és intézkedések 

A mész szilárd ipari hulladékát újra kell hasznosítani, vagy az ipari szennyvízbe kell vezetni, és szükség szerint tovább kell 
semlegesíteni. 
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3. Expozíció becslése és hivatkozás a forrásra 
Foglalkozási expozíció 

A belélegzéses expozíció becsléséhez a MEASE expozíciós eszközt használták. A kockázatjellemzési arány (RCR) a tisztított 
expozíciós becslés és a vonatkozó DNEL (származtatott hatásmentes szint) hányadosa, és akkor mutat biztonságos 
felhasználást, ha értéke 1 alatt van. A belélegzéses expozíció esetén az RCR 1 mg/m³ Ca(OH)2 DNEL értékén (respirábilis por 
esetén) és a vonatkozó belélegzéses expozíció MEASE segítségével levezetett becslésén (belélegezhető por esetén) alapul. 
Így az RCR biztonsági ráhagyást is tartalmaz, mivel a respirációs frakció az EN 481 szerinti belélegezhető frakció al-frakciója. 

PROC A belélegzéses expozíciós 
becsléshez használt módszer 

Belélegzéses 
expozíciós 

becslés (RCR) 

A bőrön 
keresztüli 
expozíciós 
becsléshez 

használt 
módszer 

Bőrön keresztüli 
expozíciós becslés (RCR) 

PROC 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8a, 8b, 9, 10, 
13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27a, 27b 

MEASE < 1 mg/m³ (0,01 
– 0,83) 

Mivel a Ca(OH)2 besorolása szerint bőrizgató 
hatású, a bőrön keresztüli expozíciót a 

technikailag megoldható lehető legkisebb szintre 
kell szorítani. A bőrt érintő hatásokra nem 

számolták ki a DNEL értékét. Emiatt ebben az 
expozíciós forgatókönyvben a bőrön keresztüli 

expozíciót nem becsülték meg. 

Környezeti kibocsátások 

A környezeti expozíció becslését csak a vízi környezetre kell vonatkoztatni, ahol alkalmazható, a közüzemi szennyvízkezelő 
üzemeket vagy az ipari szennyvízkezelő üzemeket is beleértve, mivel a különböző életciklus-fázisokban (gyártás és 
felhasználás) a Ca(OH)2 kibocsátása főként a (szenny)vizet érinti. A vízi hatás és a kockázatbecslés csak az OH-kibocsátással 
kapcsolatos lehetséges pH változások szervezetekre/ökoszisztémákra gyakorolt hatásával foglalkozik, mivel a Ca2+ toxicitása 
várhatóan elhanyagolható a (potenciális) kémhatással összehasonlítva. A termelést és ipari felhasználást csak helyi szinten 
veszik figyelembe, ideértve - ha vannak - a közüzemi szennyvíztisztító üzemeket vagy az ipari szennyvíztisztító üzemeket, mivel 
az esetleges hatások előfordulása helyi szinten várható. A vízben való nagyfokú oldhatóság és a nagyon alacsony gőznyomás 
azt jelzi, hogy a Ca(OH)2 elsősorban vízben található meg. Jelentős levegőbe történő kibocsátás vagy expozíció nem várható a 
Ca(OH)2 alacsony gőznyomása miatt. Az expozíciós forgatókönyvben a szárazföldi környezetbe történő jelentős kibocsátással 
vagy expozícióval sem számolnak. Ezért a vízi környezet expozíciós becslése csak a szennyvíztisztító kezelt szennyvizének és 
a felszíni vizeknek a helyi szintű OH-kibocsátással kapcsolatos lehetséges pH-változásaival számol. Az expozíciós becslés a 
keletkező pH-hatás megbecslésével történik: a felszíni víz pH-értéke nem növekedhet 9 fölé. 

Környezeti 
kibocsátások 

a Ca(OH)2 keletkezése vízi kibocsátást eredményezhet, és helyi szinten növelheti a Ca(OH)2 
koncentrációját, valamint befolyásolhatja a vízi környezet pH-értékét. Ha a pH-t nem semlegesítik, a 
Ca(OH)2 anyagot gyártó telephelyek kezelt szennyvíz-kibocsátása hatással lehet a befogadó víz pH-jára. 
Rendes körülmények között a kezelt szennyvíz pH-értékét nagy gyakorisággal mérik, és könnyen 
semlegesíthető, ahogy azt a nemzeti törvények gyakran előírják. 

Expozíciós 
koncentráció a 
szennyvíztisztító 
üzemekben 

A Ca(OH)2 gyártásából származó szennyvíz szervetlen szennyvízfolyam, ezért nincs biológiai kezelése. 
Így a Ca(OH)2 anyagot gyártó telephelyek szennyvízfolyamát rendes körülmények között nem kezelik 
biológiai szennyvíztisztító üzemekben, ám felhasználható a biológiai szennyvíztisztító üzemekben kezelt 
savas szennyvízfolyamok pH-szabályozására. 

Expozíciós 
koncentráció nyílt-
tengeri vízi 
szakaszokon 

Amikor a Ca(OH)2 anyagot felszíni vizekbe bocsátják, a szemcsés anyagokba és az üledékbe történő 
szorpció elhanyagolható. Amikor meszet eresztenek a felszíni vizekbe, a pH esetleg növekedhet, a víz 
pufferkapacitásától függően. Minél nagyobb a víz pufferkapacitása, annál alacsonyabb lesz a pH-ra 
gyakorolt hatás. A pufferkapacitás megakadályozza, hogy a természetes vizek savassága vagy 
lúgossága váltakozzon, és ezt általában a szén-dioxid (CO2), a hidrogén-karbonátion (HCO3-) és a 
karbonátion (CO32-) közötti egyensúly szabályozza. 

Expozíciós 
koncentráció az 
üledékekben 

Az EF nem tartalmazza az üledékre vonatkozó szakaszt, mert a Ca(OH)2 esetén nem tekintik 
lényegesnek: amikor Ca(OH)2 anyagot bocsátanak ki a vizekbe, az üledékrészecskékbe történő szorpció 
elhanyagolható. 

Expozíciós 
koncentráció a 
talajban és a 
talajvízben 

A szárazföldi szakasz nem szerepel ebben az expozíciós forgatókönyvben, mert nem tekinthető 
lényegesnek. 
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Expozíciós 
koncentráció a 
légkörben 

Ez a kémiai biztonsági értékelés nem tartalmazza a légkörre vonatkozó szakaszt, mert a Ca(OH)2 anyag 
esetén nem tekinthető lényegesnek: amikor a vízben lévő aeroszolként a levegőbe kerül, a Ca(OH)2 
anyag a CO2-vel (vagy egyéb savakkal) HCO3- vagy Ca2+ anyagokká történő reakciójának 
eredményeképp semlegesítődik. Ebből következően a sók (pl. a kalcium-hidrogén-karbonát) kimosódik a 
levegőből, és így a semlegesített Ca(OH)2 légköri kibocsátása nagyrészt a talajba és a vízbe kerül. 

Az élelmiszer-
láncban lényeges 
expozíciós 
koncentráció 
(másodlagos 
mérgezés) 

A szervezetben történő bioakkumuláció aCa(OH)2 anyagnál nem lényeges: ezért a másodlagos 
mérgezéssel kapcsolatban nincs szükség kockázatbecslésre. 

4. Útmutatás a továbbfelhasználó részére annak értékeléséhez, vajon az expozíciós 
forgatókönyv keretein belül dolgozik-e 

Foglalkozási expozíció 

A továbbfelhasználó akkor dolgozik az expozíciós forgatókönyv által szabott kereteken belül, ha vagy betartja a fent leírt ajánlott 
kockázatkezelési intézkedéseket, vagy a továbbfelhasználó magától igazolni tudja, hogy üzemi körülményei és az életbe 
léptetett kockázatkezelési intézkedések megfelelőek. Ezt úgy tudja megtenni, ha bemutatja, hogy a belélegzéses és bőrön 
keresztüli expozíciót a vonatkozó DNEL érték alatti szintre csökkentik (amennyiben a kérdéses folyamatokat és 
tevékenységeket a fent felsorolt PROC kategóriák lefedik), az alábbiak szerint. Ha nem állnak rendelkezésre mért adatok, a 
továbbfelhasználó az általa kiváltott expozíció felméréséhez használhat egy megfelelő osztályozási eszközt is, például a 
MEASE-t (www.ebrc.de/mease.html). A felhasznált anyag porosságát a MEASE szójegyzék szerint lehet megállapítani. Például, 
az RDM (Rotating Drum Method) szerint 2,5%-nál alacsonyabb porossággal bíró anyagok megnevezése "alacsony 
portartalmú", a 10%-nál alacsonyabb (RDM) porosságú anyagok megnevezése "közepes portartalmú", míg a 10%-nál nagyobb 
porosságú anyagok megnevezése "magas portartalmú". 

DNELbelélegzés: 1 mg/m³ (respirábilis porként) 
Fontos megjegyzés: A továbbfelhasználónak tudnia kell, hogy a fent megadott hosszú távú DNEL-érték mellett létezik az akut 
hatásokra vonatkozó DNEL is, amelynek értéke 4 mg/m³. Így, ha a biztonságos felhasználás igazolásakor az expozíciós 
becslést a hosszú távú DNEL-értékkel hasonlítják össze, az akut DNEL-értéket is teljesítik (az R.14 útmutató szerint, az akut 
expozíciós szintek a hosszú távú expozíciós becslés 2-es szorzóval történő szorzásával számolhatók ki). Amikor a MEASE-t 
használják az expozíciós becslés kiszámításához, meg kell jegyezni, hogy kockázatkezelési intézkedésként az expozíció 
időtartamát csak fél-műszakra kell lecsökkenteni (ami 40%-os expozíciós csökkentést eredményez). 

Környezeti expozíció 

Ha egy telephely nem felel meg a biztonságos használatra vonatkozó EF-ben előírt feltételeknek, ajánlott lépcsőzetes 
megközelítést alkalmazni, amellyel a telephely jellemzőinek jobban megfelelő becslést lehet végezni. Ehhez az értékeléshez az 
alábbi lépcsőzetes megközelítés ajánlott. 
 
1. szakasz: információszerzés a kezelt szennyvíz pH-értékéről, valamint a Ca(OH)2 anyagnak a keletkező pH-értékben játszott 
szerepéről. Amennyiben a pH-érték meghaladja a 9-et, és ez elsősorban a mésznek köszönhető, akkor további lépések 
szükségesek a biztonságos használat igazolására. 
 
2a szakasz: információszerzés a befogadó víz pH-értékéről a kibocsátás pontja után. A befogadó víz pH-értéke nem haladhatja 
meg a 9-et. Ha nem állnak rendelkezésre mérések, a folyó pH-értéke az alábbiak szerint számolható ki: 
 
 
 

 

(1. egy.)
 

Ahol: 
Q kezelt szennyvíz a kezelt szennyvíz átfolyását jelöli (m³/nap) 

Qfolyó felvízoldala 

 

+     
pHfolyó  = Log 

Qkezelt szennyvíz * 10 * 10 

Qkezelt szennyvíz 

  
  

  
  

pHkezelt szennyvíz + Qfolyó felvízoldala pH folyó felvízoldala 

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


BIZTONSÁGI ADATLAP a Ca(OH)2 anyaghoz, amely az 

1907/2006/EK számú REACH rendelet II. mellékletének, az 1272/2008/EK 
rendeletnek és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően készült 

  
Verzió: 2.0/HU 
Felülvizsgálat dátuma: 08. Március/2013                                                                       Nyomtatás dátuma: 30/07/2014 

40 / 131 oldal 

 

Q folyó felvízoldala a folyó felvízoldali átfolyását jelöli (m³/nap) 
pH kezelt szennyvíz a kezelt szennyvíz pH-értékét mutatja 
pH folyó felvízoldala a folyó felvízoldali pH-értékét jelöli a kibocsátási ponton 
Megjegyzés: kiindulásként alapértelmezett értékekkel lehet számolni: 

• Q folyó felvízoldala: a meglévő mérési eloszlás 10. értékét vagy 18000 m³/nap alapértelmezett értéket lehet 
használni 

• Q kezelt szennyvíz: 2000 m³/nap alapértelmezett érték használható 
• A felvízoldali pH-értéknek lehetőség szerint mért értéknek kell lenni. Ha nem áll rendelkezésre, 7-es értékű 

semleges pH-val lehet számolni, ha ez igazolható. 
Ez az egyenlet a legrosszabb esetű forgatókönyvnek tekinthető, ahol a víz állapota szabványos és nem az adott esetre 
jellemző. 
2b szakasz: Az 1. egyenlet segítségével megállapítható, hogy milyen pH-értékű kezelt szennyvíz okoz elfogadható pH-szintet a 
befogadó víztömegben. Ennek érdekében a folyó pH-értékét 9-es értékre kell beállítani, és a kezelt szennyvíz pH-értékét ennek 
megfelelően kell kiszámolni (szükség esetén az előbbiekben bemutatott alapértelmezett értékek segítségével). Mivel a 
hőmérséklet befolyásolja a mész oldhatóságát, előfordulhat, hogy a kezelt szennyvíz pH-értékét az adott esetre vonatkozóan 
pontosítani kell. Miután megállapították a kezelt szennyvíz maximálisan megengedhető pH-értékét, azt kell feltételezni, hogy az 
OH-koncentráció teljesen a mész-kibocsátástól függ, és nincsen figyelembe vehető pufferkapacitás (ez a legrosszabb esetre 
vonatkozó valószínűtlen forgatókönyv, és módosítani lehet, amennyiben rendelkezésre állnak információk). A befogadó víz pH-
értékét negatívan még nem befolyásoló, évente kibocsátható maximális mésztömeg kiszámításánál kémiai egyensúlyt kell 
feltételezni. A mólban/literben megadott OH- mennyiséget a kezelt szennyvíz átlagos átfolyásával kell megszorozni, majd el kell 
osztani a Ca(OH)2 moláris tömegével. 
3. szakasz: pH-érték mérése a befogadó vízben, a kibocsátási pont után. Ha a pH-érték 9 alatt van, a biztonságos használatot 
sikerült igazolni, és az EF itt befejeződik. Ha a pH-érték 9 fölötti értéket mutat, kockázatkezelési intézkedéseket kell 
foganatosítani: a kezelt szennyvizet semlegesítésnek kell alávetni, ezáltal biztosítható a mész biztonságos használata a gyártás 
vagy felhasználás fázisában. 
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9.3. számú EF: Meszes anyagok közepes portartalmú szilárd 
közegeinek/porainak gyártása és ipari felhasználása 

A munkavállalók által végzett felhasználásokat tartalmazó expozíciós forgatókönyv formátuma 
(1) 

1. Cím 
Szabadon 
megadható rövid 
cím 

Meszes anyagok közepes portartalmú szilárd közegeinek/porainak gyártása és ipari felhasználása 

Felhasználási 
leírón alapuló 
rendszerezett cím 

SU3, SU1, SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, 
SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24 

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, 
PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, 

PC36, PC37, PC38, PC39, PC40 
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(a megfelelő PROC és ERC kategóriák leírását lásd az alábbi 2. fejezetben) 

Lefedett eljárások, 
feladatok, 
tevékenységek 

A lefedett eljárások, feladatok és/vagy tevékenységek leírását lásd az alábbi 2. fejezetben. 

Becslési módszer A belélegzéses expozíció becslése a MEASE expozíciós becslésen alapul. 

2. Üzemi feltételek és kockázatkezelési intézkedések 
PROC/ERC REACH definíció Ide tartozó feladatok 

PROC 1 Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció 
valószínűtlen 

További információk az ECHA Útmutató az 
információs követelményekhez és a kémiai 
biztonsági értékeléshez című kiadványának 

R.12: A felhasználási leírók című fejezetében 
találhatók (ECHA-2010-G-05-HU). 

PROC 2 Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az 
ellenőrzés során alkalmanként előforduló expozícióval 

PROC 3 Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis 
vagy készítmény-előállítás) 

PROC 4 
Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való 

felhasználás, amelynek során felmerül az expozíció 
lehetősége 

PROC 5 
Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos 
(több fázisú, illetve jelentős érintkezéssel együtt járó) 

eljárása során végbemenő keverés, elegyítés 

PROC 7 Ipari porlasztás 

PROC 8a 
Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, 

nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása 
(feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben 

PROC 8b 
Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, 

nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása 
(feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben 

PROC 9 
Anyag vagy készítmény kis tartályokba való 

továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési szakasszal 
együtt) 

PROC 10 Hengerrel vagy ecsettel való felvitel 

PROC 13 Árucikkek bemártással, öntéssel való kezelése 

PROC 14 Készítmények, illetve árucikkek tablettázással, 
összenyomással, extrudálással, szemcsésítéssel való 
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készítése 

PROC 15 Laboratóriumi reagens felhasználása 

PROC 16 
Anyagok üzemanyagforrásként való felhasználása - az 

el nem égett terméknek való korlátozott expozíció 
várható 

PROC 17 Kenés magas energiaszintekkel együtt járó 
körülmények mellett, részben nyitott eljárásban 

PROC 18 Zsírozás magas energiaszintekkel együtt járó 
körülmények mellett 

PROC 19 Kézi keverés közeli érintkezéssel, kizárólag személyi 
védőeszköz rendelkezésre állása mellett 

PROC 22 
Esetlegesen zárt, magas hőmérsékleten végzett 
feldolgozási műveletek (ásványi anyagok/fémek)  

Ipari környezet 

PROC 23 Magas hőmérsékleten elvégzett feldolgozási és 
továbbítási műveletek (ásványi anyagok/fémek) 

PROC 24 Az alapanyagok, illetve árucikkek összetevőire nagy 
energiával kifejtett (mechanikai) hatás 

PROC 25 Egyéb forró munkaművelet (fémek) 

PROC 26 Szilárd szervetlen anyagok környezeti hőmérsékleten 
való kezelése 

PROC 27a Fémporok termelése (forró eljárások) 

PROC 27b Fémporok termelése (nedves eljárások) 

ERC 1-7, 12 Gyártás, előállítás és mindenfajta ipari felhasználás 

ERC 10, 11  Hosszú élettartamú árucikkek és anyagok széleskörű, 
szórt kültéri és beltéri felhasználása 

2.1 Munkavállalói expozíció ellenőrzése 
Termékjellemző 

A MEASE-megközelítés szerint, az anyag saját kibocsátási potenciálja az expozíció egyik fő tényezője. Ezt a MEASE eszköz 
egy úgynevezett fugacitás-osztály becslésével tükrözi. A szobahőmérsékleten szilárd anyagokkal végzett műveletek során a 
fugacitás alapja az adott anyag portartalma. Ugyanakkor a folyékony fémekkel végzett műveletek esetén a fugacitás alapja a 
hőmérséklet, a folyamat hőmérsékletének és az anyag olvadáspontjának figyelembe vételével. A harmadik csoportba tartoznak 
az erősen súrlódásos feladatok, ahol az alap a súrlódás szintje, nem pedig az anyagból fakadó kibocsátási potenciál. 

PROC Felhasználás készítményben Tartalom 
készítményben Halmazállapot Kibocsátási potenciál 

PROC 22, 23, 25, 
27a nincs korlátozva szilárd/por, 

olvasztott magas 

PROC 24 nincs korlátozva szilárd/por magas 

Minden más 
alkalmazható 
PROC 

nincs korlátozva szilárd/por közepes 
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Felhasznált mennyiségek 

Ennél a forgatókönyvnél azt feltételezik, hogy a műszakonként kezelt tényleges tonnatartalom nem befolyásolja az expozíciót. 
Ehelyett a művelet besorolásának (ipari vagy foglalkozásszerű) és az elhatárolás/automatizálás szintjének (ahogy azt a PROC 
mutatja) kombinációja a folyamat saját kibocsátási potenciáljának fő meghatározó tényezője. 

Felhasználás/expozíció gyakorisága és időtartama 

PROC Expozíció időtartama 

PROC 7, 17, 18, 19, 
22 ≤ 240 perc 

Minden más 
alkalmazható 
PROC 

480 perc (nincs korlátozva) 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt emberi tényezők 

A PROC-ban megjelenő összes folyamatszakasz során a műszakhoz tartozó légzési térfogat becsült értéke 10 m³/műszak (8 
óra). 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a munkavállalói expozíciót 

Az üzemi körülményeket (pl. a folyamat hőmérsékletét és nyomását) nem tekintik lényegesnek a végrehajtott folyamatok 
foglalkozási expozíciós becslésénél Ugyanakkor jelentősen magas hőmérsékletű folyamatszakaszok esetén (vagyis PROC 22, 
23, 25 esetén), a MEASE-ben az expozíciós becslés alapja a folyamat hőmérsékletének és olvadáspontjának aránya. Mivel a 
kísérő hőmérséklet az iparágakon belül változó lehet, az expozíciós becslésben, a legrosszabb esetben előforduló 
feltételezésként, a legmagasabb értékkel számoltak. Így az expozíciós forgatókönyv a folyamat összes hőmérsékletét 
automatikusan lefedi a PROC 22, 23 és PROC 25 kategóriákra. 

Technikai feltételek és intézkedések a folyamat (forrás) szintjén, amelyek megakadályozzák a kibocsátást 

A folyamatokban általában nincs szükség folyamatszintű kockázatkezelési intézkedésekre (pl. a kibocsátási forrás elhatárolása 
vagy izolálása). 

Technikai feltételek és intézkedések a diszperzió ellenőrzésére a forrástól a munkavállaló felé 

PROC Izolálás szintje 
Helyi 

szabályozás 
(LC) 

LC 
hatékonysága 

(MEASE szerint) 
További információk 

PROC 1, 2, 15, 27b Amennyiben szükség van a 
munkavállalók izolálására a 

kibocsátási forrástól, azt a fenti 
"Felhasználás/expozíció 

gyakorisága és időtartama" pont 
tünteti fel. Az expozíció időtartama 

úgy csökkenthető, ha például 
szellőztetett (pozitív nyomású) 

vezérlőtermeket helyeznek 
üzembe, vagy az adott 

expozíciónak kitett munkavállalót 
eltávolítják a munkavégzés 

helyéről. 

nem szükséges n/a - 

PROC 3, 13, 14 általános 
szellőztetés 17 % - 

PROC 19 nem 
alkalmazható n/a - 

Minden más 
alkalmazható 
PROC 

helyi elszívó 
szellőztetés 78 % - 

Szervezeti intézkedések a kibocsátás, diszperzió és expozíció csökkentésére/korlátozására 

Kerülni kell a belélegzést és lenyelést. Általános foglalkozás-higiéniai intézkedések szükségesek az anyag biztonságos 
kezelésének biztosításához. Ezen intézkedések közé tartoznak a jó személyi és háztartási gyakorlatok (vagyis a rendszeres 
tisztálkodás/tisztítás megfelelő tisztítóeszközökkel), az étkezés és dohányzás megtiltása a munkavégzés helyén, és 
szabványos munkaruha és cipő viselése, hacsak az alábbiakban másként nem rendelkeznek. A műszak végén le kell 
zuhanyozni, és ruhát kell váltani. Otthon ne viselje a szennyezett ruházatot! A port ne fújja le sűrített levegővel! 
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A személyi védelemhez, higiéniához és egészség értékeléséhez kötődő feltételek és intézkedések 

PROC Légzésvédő eszköz (RPE) 
specifikációja 

RPE 
hatékonysága 
(hozzárendelt 

védelmi 
tényező, APF) 

Kesztyű 
specifikációja 

További személyi 
védőfelszerelések (PPE) 

PROC 4, 5, 7, 8a, 
8b, 9, 10, 16, 17, 
18, 19, 22, 24, 27a 

FFP1 maszk APF=4 
Mivel a Ca(OH)2 

besorolása szerint 
bőrizgató hatású, 

a védőkesztyű 
viselése a 

folyamat minden 
szakaszában 

kötelező. 

Szemvédő eszközt (pl. 
szemüveget vagy 

szemellenzőt) is viselni kell, 
kivéve, ha az alkalmazás 
jellege és típusa miatt a 
szemmel való esetleges 
érintkezés kizárható (pl. 
zárt folyamatok esetén). 

Ezen felül, szükség szerint, 
arcvédő eszközt, védőruhát 
és munkavédelmi cipőt is 

viselni kell. 

Minden más 
alkalmazható 
PROC 

nem szükséges n/a 

A fent meghatározott légzésvédő eszközöket csak akkor kell viselni, ha azzal párhuzamosan az alábbi alapelveket is 
foganatosítják: A munka időtartamának (vö. a fent leírt "expozíció időtartamával") tükröznie kell a munkavállalót érintő, a légzési 
ellenállásból és magából a légzésvédő tömegéből fakadó külön pszichológiai stresszt is, amit a fej körbezárásával együtt járó 
hőterhelés okoz. Ezen felül azt is figyelembe kell venni, hogy a légzésvédő viselése közben a munkavállalók eszközhasználati 
és kommunikációs képességei korlátozottak. 
A fenti okok miatt a munkavállalóknak (i) egészségeseknek kell lenniük (különösen a légzésvédő eszközök használatát érintő 
egészségügyi problémák vonatkozásában), és (ii) arcuk felépítésének olyannak kell lennie, hogy kevés szabad hely maradjon 
az arc és a maszk között (sebhelyek és arcszőrzet tekintetében). A fent ajánlott eszközök, amelyek hatásfoka attól függ, hogy 
mennyire szorosan zárnak az archoz, nem biztosítanak megfelelő védelmet, amennyiben nem illeszkednek pontosan és 
biztonságosan az arc körvonalához. 
A munkáltatók és az egyéni vállalkozók törvényes felelősséggel tartoznak a légzésvédő eszközök karbantartásáért és 
kiosztásáért, valamint helyes használatuk biztosításáért a munkahelyen. Ezért a légzésvédő eszközökkel kapcsolatos 
programhoz megfelelő irányelveket kell kidolgozniuk és dokumentálniuk, amelynek tartalmaznia kell a munkavállalók képzését 
is. 
A különböző légzésvédő eszközök (BS EN 529:2005 szerinti) APF értékeinek áttekintése a MEASE szójegyzékében található. 

2.2 Környezeti expozíció ellenőrzése 
Felhasznált mennyiségek 

A telephelyenkénti napi és éves mennyiséget (pontforrások esetén) nem tekintik a környezeti expozíció fő meghatározó 
tényezőjének. 

Felhasználás gyakorisága és időtartama 

Intermittáló (< 12-szer évente) vagy folyamatos használat/kibocsátás 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők 

Beáramló felszíni víz átáramló mennyisége: 18 000 m³/nap 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót 

Kezelt szennyvíz kibocsátási aránya: 2 000 m³/nap 

Technikai létesítményi feltételek és intézkedések a kibocsátás, levegőbe és talajba kerülés csökkentésére vagy 
korlátozására 

A környezettel kapcsolatos kockázatkezelési intézkedések célja az, hogy a meszes oldat ne kerüljön a települési szennyvízbe 
vagy a felszíni vizekbe, amennyiben az oldat természetbe jutása várhatóan jelentős pH-változást okozna. A pH-érték 
rendszeres ellenőrzése nyílt vizekbe történő eresztés esetén kötelező. Általában, a természetbe juttatást úgy kell végrehajtani, 
hogy a felvevő felszíni vizek pH-változása minimális legyen (pl. semlegesítésen keresztül). Általában a legtöbb vízi szervezet 6-
9 tartományba eső pH-értékeket képes elviselni. Ezt a vízi szervezetekkel foglalkozó standard OECD vizsgálatok leírása is 
mutatja. A kockázatkezelési intézkedés igazolása a bevezető fejezetben olvasható. 

Hulladékkal kapcsolatos feltételek és intézkedések 

A mész szilárd ipari hulladékát újra kell hasznosítani, vagy az ipari szennyvízbe kell vezetni, és szükség szerint tovább kell 
semlegesíteni. 
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3. Expozíció becslése és hivatkozás a forrásra 
Foglalkozási expozíció 

A belélegzéses expozíció becsléséhez a MEASE expozíciós eszközt használták. A kockázatjellemzési arány (RCR) a tisztított 
expozíciós becslés és a vonatkozó DNEL (származtatott hatásmentes szint) hányadosa, és akkor mutat biztonságos 
felhasználást, ha értéke 1 alatt van. A belélegzéses expozíció esetén az RCR 1 mg/m³ Ca(OH)2 DNEL értékén (respirábilis por 
esetén) és a vonatkozó belélegzéses expozíció MEASE segítségével levezetett becslésén (belélegezhető por esetén) alapul. 
Így az RCR biztonsági ráhagyást is tartalmaz, mivel a respirációs frakció az EN 481 szerinti belélegezhető frakció al-frakciója. 

PROC A belélegzéses expozíciós 
becsléshez használt módszer 

Belélegzéses 
expozíciós 

becslés (RCR) 

A bőrön 
keresztüli 
expozíciós 
becsléshez 

használt 
módszer 

Bőrön keresztüli 
expozíciós becslés (RCR) 

PROC 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 
19, 22, 23, 24, 25, 
26, 27a, 27b 

MEASE < 1 mg/m³ (0,01 
– 0,88) 

Mivel a Ca(OH)2 besorolása szerint bőrizgató 
hatású, a bőrön keresztüli expozíciót a 

technikailag megoldható lehető legkisebb szintre 
kell szorítani. A bőrt érintő hatásokra nem 

számolták ki a DNEL értékét. Emiatt ebben az 
expozíciós forgatókönyvben a bőrön keresztüli 

expozíciót nem becsülték meg. 

Környezeti kibocsátások 

A környezeti expozíció becslését csak a vízi környezetre kell vonatkoztatni, ahol alkalmazható, a közüzemi szennyvízkezelő 
üzemeket vagy az ipari szennyvízkezelő üzemeket is beleértve, mivel a különböző életciklus-fázisokban (gyártás és 
felhasználás) a Ca(OH)2 kibocsátása főként a (szenny)vizet érinti. A vízi hatás és a kockázatbecslés csak az OH-kibocsátással 
kapcsolatos lehetséges pH változások szervezetekre/ökoszisztémákra gyakorolt hatásával foglalkozik, mivel a Ca2+ toxicitása 
várhatóan elhanyagolható a (potenciális) kémhatással összehasonlítva. A termelést és ipari felhasználást csak helyi szinten 
veszik figyelembe, ideértve - ha vannak - a közüzemi szennyvíztisztító üzemeket vagy az ipari szennyvíztisztító üzemeket, mivel 
az esetleges hatások előfordulása helyi szinten várható. A vízben való nagyfokú oldhatóság és a nagyon alacsony gőznyomás 
azt jelzi, hogy a Ca(OH)2 elsősorban vízben található meg. Jelentős levegőbe történő kibocsátás vagy expozíció nem várható a 
Ca(OH)2 alacsony gőznyomása miatt. Az expozíciós forgatókönyvben a szárazföldi környezetbe történő jelentős kibocsátással 
vagy expozícióval sem számolnak. Ezért a vízi környezet expozíciós becslése csak a szennyvíztisztító kezelt szennyvizének és 
a felszíni vizeknek a helyi szintű OH-kibocsátással kapcsolatos lehetséges pH-változásaival számol. Az expozíciós becslés a 
keletkező pH-hatás megbecslésével történik: a felszíni víz pH-értéke nem növekedhet 9 fölé. 

Környezeti 
kibocsátások 

a Ca(OH)2 keletkezése vízi kibocsátást eredményezhet, és helyi szinten növelheti a Ca(OH)2 
koncentrációját, valamint befolyásolhatja a vízi környezet pH-értékét. Ha a pH-t nem semlegesítik, a 
Ca(OH)2 anyagot gyártó telephelyek kezelt szennyvíz-kibocsátása hatással lehet a befogadó víz pH-jára. 
Rendes körülmények között a kezelt szennyvíz pH-értékét nagy gyakorisággal mérik, és könnyen 
semlegesíthető, ahogy azt a nemzeti törvények gyakran előírják. 

Expozíciós 
koncentráció a 
szennyvíztisztító 
üzemekben 

A Ca(OH)2 gyártásából származó szennyvíz szervetlen szennyvízfolyam, ezért nincs biológiai kezelése. 
Így a Ca(OH)2 anyagot gyártó telephelyek szennyvízfolyamát rendes körülmények között nem kezelik 
biológiai szennyvíztisztító üzemekben, ám felhasználható a biológiai szennyvíztisztító üzemekben kezelt 
savas szennyvízfolyamok pH-szabályozására. 
 

Expozíciós 
koncentráció nyílt-
tengeri vízi 
szakaszokon 

Amikor a Ca(OH)2 anyagot felszíni vizekbe bocsátják, a szemcsés anyagokba és az üledékbe történő 
szorpció elhanyagolható. Amikor meszet eresztenek a felszíni vizekbe, a pH esetleg növekedhet, a víz 
pufferkapacitásától függően. Minél nagyobb a víz pufferkapacitása, annál alacsonyabb lesz a pH-ra 
gyakorolt hatás. A pufferkapacitás megakadályozza, hogy a természetes vizek savassága vagy 
lúgossága váltakozzon, és ezt általában a szén-dioxid (CO2), a hidrogén-karbonátion (HCO3-) és a 
karbonátion (CO32-) közötti egyensúly szabályozza. 

Expozíciós 
koncentráció az 
üledékekben 

Az EF nem tartalmazza az üledékre vonatkozó szakaszt, mert a Ca(OH)2 esetén nem tekintik 
lényegesnek: amikor Ca(OH)2 anyagot bocsátanak ki a vizekbe, az üledékrészecskékbe történő szorpció 
elhanyagolható. 

Expozíciós 
koncentráció a 
talajban és a 
talajvízben 

A szárazföldi szakasz nem szerepel ebben az expozíciós forgatókönyvben, mert nem tekinthető 
lényegesnek. 
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Expozíciós 
koncentráció a 
légkörben 

Ez a kémiai biztonsági értékelés nem tartalmazza a légkörre vonatkozó szakaszt, mert a Ca(OH)2 anyag 
esetén nem tekinthető lényegesnek: amikor a vízben lévő aeroszolként a levegőbe kerül, a Ca(OH)2 
anyag a CO2-vel (vagy egyéb savakkal) HCO3- vagy Ca2+ anyagokká történő reakciójának 
eredményeképp semlegesítődik. Ebből következően a sók (pl. a kalcium-hidrogén-karbonát) kimosódik a 
levegőből, és így a semlegesített Ca(OH)2 légköri kibocsátása nagyrészt a talajba és a vízbe kerül. 

Az élelmiszer-
láncban lényeges 
expozíciós 
koncentráció 
(másodlagos 
mérgezés) 

A szervezetben történő bioakkumuláció aCa(OH)2 anyagnál nem lényeges: ezért a másodlagos 
mérgezéssel kapcsolatban nincs szükség kockázatbecslésre. 

4. Útmutatás a továbbfelhasználó részére annak értékeléséhez, vajon az expozíciós 
forgatókönyv keretein belül dolgozik-e 

Foglalkozási expozíció 

A továbbfelhasználó akkor dolgozik az expozíciós forgatókönyv által szabott kereteken belül, ha vagy betartja a fent leírt ajánlott 
kockázatkezelési intézkedéseket, vagy a továbbfelhasználó magától igazolni tudja, hogy üzemi körülményei és az életbe 
léptetett kockázatkezelési intézkedések megfelelőek. Ezt úgy tudja megtenni, ha bemutatja, hogy a belélegzéses és bőrön 
keresztüli expozíciót a vonatkozó DNEL érték alatti szintre csökkentik (amennyiben a kérdéses folyamatokat és 
tevékenységeket a fent felsorolt PROC kategóriák lefedik), az alábbiak szerint. Ha nem állnak rendelkezésre mért adatok, a 
továbbfelhasználó az általa kiváltott expozíció felméréséhez használhat egy megfelelő osztályozási eszközt is, például a 
MEASE-t (www.ebrc.de/mease.html). A felhasznált anyag porosságát a MEASE szójegyzék szerint lehet megállapítani. Például, 
az RDM (Rotating Drum Method) szerint 2,5%-nál alacsonyabb porossággal bíró anyagok megnevezése "alacsony 
portartalmú", a 10%-nál alacsonyabb (RDM) porosságú anyagok megnevezése "közepes portartalmú", míg a 10%-nál nagyobb 
porosságú anyagok megnevezése "magas portartalmú". 

DNELbelélegzés: 1 mg/m³ (respirábilis porként) 
Fontos megjegyzés: A továbbfelhasználónak tudnia kell, hogy a fent megadott hosszú távú DNEL-érték mellett létezik az akut 
hatásokra vonatkozó DNEL is, amelynek értéke 4 mg/m³. Így, ha a biztonságos felhasználás igazolásakor az expozíciós 
becslést a hosszú távú DNEL-értékkel hasonlítják össze, az akut DNEL-értéket is teljesítik (az R.14 útmutató szerint, az akut 
expozíciós szintek a hosszú távú expozíciós becslés 2-es szorzóval történő szorzásával számolhatók ki). Amikor a MEASE-t 
használják az expozíciós becslés kiszámításához, meg kell jegyezni, hogy kockázatkezelési intézkedésként az expozíció 
időtartamát csak fél-műszakra kell lecsökkenteni (ami 40%-os expozíciós csökkentést eredményez). 

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

Ha egy telephely nem felel meg a biztonságos használatra vonatkozó EF-ben előírt feltételeknek, ajánlott lépcsőzetes 
megközelítést alkalmazni, amellyel a telephely jellemzőinek jobban megfelelő becslést lehet végezni. Ehhez az értékeléshez az 
alábbi lépcsőzetes megközelítés ajánlott. 
 
1. szakasz: információszerzés a kezelt szennyvíz pH-értékéről, valamint a Ca(OH)2 anyagnak a keletkező pH-értékben játszott 
szerepéről. Amennyiben a pH-érték meghaladja a 9-et, és ez elsősorban a mésznek köszönhető, akkor további lépések 
szükségesek a biztonságos használat igazolására. 
 
2a szakasz: információszerzés a befogadó víz pH-értékéről a kibocsátás pontja után. A befogadó víz pH-értéke nem haladhatja 
meg a 9-et. Ha nem állnak rendelkezésre mérések, a folyó pH-értéke az alábbiak szerint számolható ki: 

 

(1. egy.)
 

Ahol: 
Q kezelt szennyvíz a kezelt szennyvíz átfolyását jelöli (m³/nap) 
Q folyó felvízoldala a folyó felvízoldali átfolyását jelöli (m³/nap) 
pH kezelt szennyvíz a kezelt szennyvíz pH-értékét mutatja 
pH folyó felvízoldala a folyó felvízoldali pH-értékét jelöli a kibocsátási ponton 
Megjegyzés: kiindulásként alapértelmezett értékekkel lehet számolni: 

• Q folyó felvízoldala: a meglévő mérési eloszlás 10. értékét vagy 18000 m³/nap alapértelmezett értéket lehet 
használni 

• Q kezelt szennyvíz: 2000 m³/nap alapértelmezett érték használható 
• A felvízoldali pH-értéknek lehetőség szerint mért értéknek kell lenni. Ha nem áll rendelkezésre, 7-es értékű 

semleges pH-val lehet számolni, ha ez igazolható. 
Ez az egyenlet a legrosszabb esetű forgatókönyvnek tekinthető, ahol a víz állapota szabványos és nem az adott esetre 
jellemző. 
 
2b szakasz: Az 1. egyenlet segítségével megállapítható, hogy milyen pH-értékű kezelt szennyvíz okoz elfogadható pH-szintet a 
befogadó víztömegben. Ennek érdekében a folyó pH-értékét 9-es értékre kell beállítani, és a kezelt szennyvíz pH-értékét ennek 
megfelelően kell kiszámolni (szükség esetén az előbbiekben bemutatott alapértelmezett értékek segítségével). Mivel a 
hőmérséklet befolyásolja a mész oldhatóságát, előfordulhat, hogy a kezelt szennyvíz pH-értékét az adott esetre vonatkozóan 
pontosítani kell. Miután megállapították a kezelt szennyvíz maximálisan megengedhető pH-értékét, azt kell feltételezni, hogy az 
OH-koncentráció teljesen a mész-kibocsátástól függ, és nincsen figyelembe vehető pufferkapacitás (ez a legrosszabb esetre 
vonatkozó valószínűtlen forgatókönyv, és módosítani lehet, amennyiben rendelkezésre állnak információk). A befogadó víz pH-
értékét negatívan még nem befolyásoló, évente kibocsátható maximális mésztömeg kiszámításánál kémiai egyensúlyt kell 
feltételezni. A mólban/literben megadott OH- mennyiséget a kezelt szennyvíz átlagos átfolyásával kell megszorozni, majd el kell 
osztani a Ca(OH)2 moláris tömegével. 

Qfolyó felvízoldala 

 

+     
pHfolyó  = Log 

Qkezelt szennyvíz * 10 * 10 

Qkezelt szennyvíz 

  
  

  
  

pHkezelt szennyvíz + Qfolyó felvízoldala pH folyó felvízoldala 
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3. szakasz: pH-érték mérése a befogadó vízben, a kibocsátási pont után. Ha a pH-érték 9 alatt van, a biztonságos használatot 
sikerült igazolni, és az EF itt befejeződik. Ha a pH-érték 9 fölötti értéket mutat, kockázatkezelési intézkedéseket kell 
foganatosítani: a kezelt szennyvizet semlegesítésnek kell alávetni, ezáltal biztosítható a mész biztonságos használata a gyártás 
vagy felhasználás fázisában. 
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9.4. számú EF: Meszes anyagok nagy portartalmú szilárd 
közegeinek/porainak gyártása és ipari felhasználása 

A munkavállalók által végzett felhasználásokat tartalmazó expozíciós forgatókönyv formátuma 
(1) 

1. Cím 
Szabadon 
megadható rövid 
cím 

Meszes anyagok magas portartalmú szilárd közegeinek/porainak gyártása és ipari felhasználása 

Felhasználási 
leírón alapuló 
rendszerezett cím 

SU3, SU1, SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, 
SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24 

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, 
PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, 

PC36, PC37, PC38, PC39, PC40 
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(a megfelelő PROC és ERC kategóriák leírását lásd az alábbi 2. fejezetben) 

Lefedett eljárások, 
feladatok, 
tevékenységek 

A lefedett eljárások, feladatok és/vagy tevékenységek leírását lásd az alábbi 2. fejezetben. 

Becslési módszer A belélegzéses expozíció becslése a MEASE expozíciós becslésen alapul. 

2. Üzemi feltételek és kockázatkezelési intézkedések 
PROC/ERC REACH definíció Ide tartozó feladatok 

PROC 1 Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció 
valószínűtlen 

További információk az ECHA Útmutató az 
információs követelményekhez és a kémiai 
biztonsági értékeléshez című kiadványának 

R.12: A felhasználási leírók című fejezetében 
találhatók (ECHA-2010-G-05-HU). 

PROC 2 Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az 
ellenőrzés során alkalmanként előforduló expozícióval 

PROC 3 Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis 
vagy készítmény-előállítás) 

PROC 4 
Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való 

felhasználás, amelynek során felmerül az expozíció 
lehetősége 

PROC 5 
Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos 
(több fázisú, illetve jelentős érintkezéssel együtt járó) 

eljárása során végbemenő keverés, elegyítés 

PROC 7 Ipari porlasztás 

PROC 8a 
Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, 

nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása 
(feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben 

PROC 8b 
Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, 

nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása 
(feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben 

PROC 9 
Anyag vagy készítmény kis tartályokba való 

továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési szakasszal 
együtt) 

PROC 10 Hengerrel vagy ecsettel való felvitel 

PROC 13 Árucikkek bemártással, öntéssel való kezelése 

PROC 14 Készítmények, illetve árucikkek tablettázással, 
összenyomással, extrudálással, szemcsésítéssel való 
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készítése 

PROC 15 Laboratóriumi reagens felhasználása 

PROC 16 
Anyagok üzemanyagforrásként való felhasználása - az 

el nem égett terméknek való korlátozott expozíció 
várható 

PROC 17 Kenés magas energiaszintekkel együtt járó 
körülmények mellett, részben nyitott eljárásban 

PROC 18 Zsírozás magas energiaszintekkel együtt járó 
körülmények mellett 

PROC 19 Kézi keverés közeli érintkezéssel, kizárólag személyi 
védőeszköz rendelkezésre állása mellett 

PROC 22 
Esetlegesen zárt, magas hőmérsékleten végzett 
feldolgozási műveletek (ásványi anyagok/fémek)  

Ipari környezet 

PROC 23 Magas hőmérsékleten elvégzett feldolgozási és 
továbbítási műveletek (ásványi anyagok/fémek) 

PROC 24 Az alapanyagok, illetve árucikkek összetevőire nagy 
energiával kifejtett (mechanikai) hatás 

PROC 25 Egyéb forró munkaművelet (fémek) 

PROC 26 Szilárd szervetlen anyagok környezeti hőmérsékleten 
való kezelése 

PROC 27a Fémporok termelése (forró eljárások) 

PROC 27b Fémporok termelése (nedves eljárások) 

ERC 1-7, 12 Gyártás, előállítás és mindenfajta ipari felhasználás 

ERC 10, 11  Hosszú élettartamú árucikkek és anyagok széleskörű, 
szórt kültéri és beltéri felhasználása 

2.1 Munkavállalói expozíció ellenőrzése 
Termékjellemző 

A MEASE-megközelítés szerint, az anyag saját kibocsátási potenciálja az expozíció egyik fő tényezője. Ezt a MEASE eszköz 
egy úgynevezett fugacitás-osztály becslésével tükrözi. A szobahőmérsékleten szilárd anyagokkal végzett műveletek során a 
fugacitás alapja az adott anyag portartalma. Ugyanakkor a folyékony fémekkel végzett műveletek esetén a fugacitás alapja a 
hőmérséklet, a folyamat hőmérsékletének és az anyag olvadáspontjának figyelembe vételével. A harmadik csoportba tartoznak 
az erősen súrlódásos feladatok, ahol az alap a súrlódás szintje, nem pedig az anyagból fakadó kibocsátási potenciál. 

PROC Felhasználás készítményben Tartalom 
készítményben Halmazállapot Kibocsátási potenciál 

PROC 22, 23, 25, 
27a nincs korlátozva szilárd/por, 

olvasztott magas 

Minden más 
alkalmazható 
PROC 

nincs korlátozva szilárd/por magas 
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Felhasznált mennyiségek 

Ennél a forgatókönyvnél azt feltételezik, hogy a műszakonként kezelt tényleges tonnatartalom nem befolyásolja az expozíciót. 
Ehelyett a művelet besorolásának (ipari vagy foglalkozásszerű) és az elhatárolás/automatizálás szintjének (ahogy azt a PROC 
mutatja) kombinációja a folyamat saját kibocsátási potenciáljának fő meghatározó tényezője. 

Felhasználás/expozíció gyakorisága és időtartama 

PROC Expozíció időtartama 

PROC 7, 8a, 17, 18, 
19, 22 ≤ 240 perc 

Minden más 
alkalmazható 
PROC 

480 perc (nincs korlátozva) 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt emberi tényezők 

A PROC-ban megjelenő összes folyamatszakasz során a műszakhoz tartozó légzési térfogat becsült értéke 10 m³/műszak (8 
óra). 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a munkavállalói expozíciót 

Az üzemi körülményeket (pl. a folyamat hőmérsékletét és nyomását) nem tekintik lényegesnek a végrehajtott folyamatok 
foglalkozási expozíciós becslésénél Ugyanakkor jelentősen magas hőmérsékletű folyamatszakaszok esetén (vagyis PROC 22, 
23, 25 esetén), a MEASE-ben az expozíciós becslés alapja a folyamat hőmérsékletének és olvadáspontjának aránya. Mivel a 
kísérő hőmérséklet az iparágakon belül változó lehet, az expozíciós becslésben, a legrosszabb esetben előforduló 
feltételezésként, a legmagasabb értékkel számoltak. Így az expozíciós forgatókönyv a folyamat összes hőmérsékletét 
automatikusan lefedi a PROC 22, 23 és PROC 25 kategóriákra. 

Technikai feltételek és intézkedések a folyamat (forrás) szintjén, amelyek megakadályozzák a kibocsátást 

A folyamatokban általában nincs szükség folyamatszintű kockázatkezelési intézkedésekre (pl. a kibocsátási forrás elhatárolása 
vagy izolálása). 

Technikai feltételek és intézkedések a diszperzió ellenőrzésére a forrástól a munkavállaló felé 

PROC Izolálás szintje 
Helyi 

szabályozás 
(LC) 

LC 
hatékonysága 

(MEASE szerint) 
További információk 

PROC 1 Amennyiben szükség van a 
munkavállalók izolálására a 

kibocsátási forrástól, azt a fenti 
"Felhasználás/expozíció 

gyakorisága és időtartama" pont 
tünteti fel. Az expozíció időtartama 

úgy csökkenthető, ha például 
szellőztetett (pozitív nyomású) 

vezérlőtermeket helyeznek 
üzembe, vagy az adott 

expozíciónak kitett munkavállalót 
eltávolítják a munkavégzés 

helyéről. 

nem szükséges n/a - 

PROC 2, 3 általános 
szellőztetés 17 % - 

PROC 7 
integrált helyi 

elszívó 
szellőztetés 

84 % - 

PROC 19 nem 
alkalmazható n/a - 

Minden más 
alkalmazható 
PROC 

helyi elszívó 
szellőztetés 78 % - 

Szervezeti intézkedések a kibocsátás, diszperzió és expozíció csökkentésére/korlátozására 

Kerülni kell a belélegzést és lenyelést. Általános foglalkozás-higiéniai intézkedések szükségesek az anyag biztonságos 
kezelésének biztosításához. Ezen intézkedések közé tartoznak a jó személyi és háztartási gyakorlatok (vagyis a rendszeres 
tisztálkodás/tisztítás megfelelő tisztítóeszközökkel), az étkezés és dohányzás megtiltása a munkavégzés helyén, és 
szabványos munkaruha és cipő viselése, hacsak az alábbiakban másként nem rendelkeznek. A műszak végén le kell 
zuhanyozni, és ruhát kell váltani. Otthon ne viselje a szennyezett ruházatot! A port ne fújja le sűrített levegővel! 
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A személyi védelemhez, higiéniához és egészség értékeléséhez kötődő feltételek és intézkedések 

PROC Légzésvédő eszköz (RPE) 
specifikációja 

RPE 
hatékonysága 
(hozzárendelt 

védelmi 
tényező, APF) 

Kesztyű 
specifikációja 

További személyi 
védőfelszerelések (PPE) 

PROC 1, 2, 3, 23, 
25, 27b nem szükséges n/a 

Mivel a Ca(OH)2 
besorolása szerint 
bőrizgató hatású, 

a védőkesztyű 
viselése a 

folyamat minden 
szakaszában 

kötelező. 

Szemvédő eszközt (pl. 
szemüveget vagy 

szemellenzőt) is viselni kell, 
kivéve, ha az alkalmazás 
jellege és típusa miatt a 
szemmel való esetleges 
érintkezés kizárható (pl. 
zárt folyamatok esetén). 

Ezen felül, szükség szerint, 
arcvédő eszközt, védőruhát 
és munkavédelmi cipőt is 

viselni kell. 

PROC 4, 5, 7, 8a, 
8b, 9, 17, 18,  FFP2 maszk APF=10 

PROC 10, 13, 14, 
15, 16, 22, 24, 26, 
27a 

FFP1 maszk APF=4 

PROC 19 FFP3 maszk APF=20 

A fent meghatározott légzésvédő eszközöket csak akkor kell viselni, ha azzal párhuzamosan az alábbi alapelveket is 
foganatosítják: A munka időtartamának (vö. a fent leírt "expozíció időtartamával") tükröznie kell a munkavállalót érintő, a légzési 
ellenállásból és magából a légzésvédő tömegéből fakadó külön pszichológiai stresszt is, amit a fej körbezárásával együtt járó 
hőterhelés okoz. Ezen felül azt is figyelembe kell venni, hogy a légzésvédő viselése közben a munkavállalók eszközhasználati 
és kommunikációs képességei korlátozottak. 
A fenti okok miatt a munkavállalóknak (i) egészségeseknek kell lenniük (különösen a légzésvédő eszközök használatát érintő 
egészségügyi problémák vonatkozásában), és (ii) arcuk felépítésének olyannak kell lennie, hogy kevés szabad hely maradjon 
az arc és a maszk között (sebhelyek és arcszőrzet tekintetében). A fent ajánlott eszközök, amelyek hatásfoka attól függ, hogy 
mennyire szorosan zárnak az archoz, nem biztosítanak megfelelő védelmet, amennyiben nem illeszkednek pontosan és 
biztonságosan az arc körvonalához. 
A munkáltatók és az egyéni vállalkozók törvényes felelősséggel tartoznak a légzésvédő eszközök karbantartásáért és 
kiosztásáért, valamint helyes használatuk biztosításáért a munkahelyen. Ezért a légzésvédő eszközökkel kapcsolatos 
programhoz megfelelő irányelveket kell kidolgozniuk és dokumentálniuk, amelynek tartalmaznia kell a munkavállalók képzését 
is. 
A különböző légzésvédő eszközök (BS EN 529:2005 szerinti) APF értékeinek áttekintése a MEASE szójegyzékében található. 

2.2 Környezeti expozíció ellenőrzése 
Felhasznált mennyiségek 

A telephelyenkénti napi és éves mennyiséget (pontforrások esetén) nem tekintik a környezeti expozíció fő meghatározó 
tényezőjének. 

Felhasználás gyakorisága és időtartama 

Intermittáló (< 12-szer évente) vagy folyamatos használat/kibocsátás 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők 

Beáramló felszíni víz átáramló mennyisége: 18 000 m³/nap 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót 

Kezelt szennyvíz kibocsátási aránya: 2 000 m³/nap 

Technikai létesítményi feltételek és intézkedések a kibocsátás, levegőbe és talajba kerülés csökkentésére vagy 
korlátozására 

A környezettel kapcsolatos kockázatkezelési intézkedések célja az, hogy a meszes oldat ne kerüljön a települési szennyvízbe 
vagy a felszíni vizekbe, amennyiben az oldat természetbe jutása várhatóan jelentős pH-változást okozna. A pH-érték 
rendszeres ellenőrzése nyílt vizekbe történő eresztés esetén kötelező. Általában, a természetbe juttatást úgy kell végrehajtani, 
hogy a felvevő felszíni vizek pH-változása minimális legyen (pl. semlegesítésen keresztül). Általában a legtöbb vízi szervezet 6-
9 tartományba eső pH-értékeket képes elviselni. Ezt a vízi szervezetekkel foglalkozó standard OECD vizsgálatok leírása is 
mutatja. A kockázatkezelési intézkedés igazolása a bevezető fejezetben olvasható. 

Hulladékkal kapcsolatos feltételek és intézkedések 

A mész szilárd ipari hulladékát újra kell hasznosítani, vagy az ipari szennyvízbe kell vezetni, és szükség szerint tovább kell 
semlegesíteni. 
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3. Expozíció becslése és hivatkozás a forrásra 
Foglalkozási expozíció 

A belélegzéses expozíció becsléséhez a MEASE expozíciós eszközt használták. A kockázatjellemzési arány (RCR) a tisztított 
expozíciós becslés és a vonatkozó DNEL (származtatott hatásmentes szint) hányadosa, és akkor mutat biztonságos 
felhasználást, ha értéke 1 alatt van. A belélegzéses expozíció esetén az RCR 1 mg/m³ Ca(OH)2 DNEL értékén (respirábilis por 
esetén) és a vonatkozó belélegzéses expozíció MEASE segítségével levezetett becslésén (belélegezhető por esetén) alapul. 
Így az RCR biztonsági ráhagyást is tartalmaz, mivel a respirációs frakció az EN 481 szerinti belélegezhető frakció al-frakciója. 

PROC A belélegzéses expozíciós 
becsléshez használt módszer 

Belélegzéses 
expozíciós 

becslés (RCR) 

A bőrön 
keresztüli 
expozíciós 
becsléshez 

használt 
módszer 

Bőrön keresztüli 
expozíciós becslés (RCR) 

PROC 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 
19, 22, 23, 24, 25, 
26, 27a, 27b 

MEASE < 1 mg/m³ (0,01 
– 0,96) 

Mivel a Ca(OH)2 besorolása szerint bőrizgató 
hatású, a bőrön keresztüli expozíciót a 

technikailag megoldható lehető legkisebb szintre 
kell szorítani. A bőrt érintő hatásokra nem 

számolták ki a DNEL értékét. Emiatt ebben az 
expozíciós forgatókönyvben a bőrön keresztüli 

expozíciót nem becsülték meg. 

Környezeti kibocsátások 

A környezeti expozíció becslését csak a vízi környezetre kell vonatkoztatni, ahol alkalmazható, a közüzemi szennyvízkezelő 
üzemeket vagy az ipari szennyvízkezelő üzemeket is beleértve, mivel a különböző életciklus-fázisokban (gyártás és 
felhasználás) a Ca(OH)2 kibocsátása főként a (szenny)vizet érinti. A vízi hatás és a kockázatbecslés csak az OH-kibocsátással 
kapcsolatos lehetséges pH változások szervezetekre/ökoszisztémákra gyakorolt hatásával foglalkozik, mivel a Ca2+ toxicitása 
várhatóan elhanyagolható a (potenciális) kémhatással összehasonlítva. A termelést és ipari felhasználást csak helyi szinten 
veszik figyelembe, ideértve - ha vannak - a közüzemi szennyvíztisztító üzemeket vagy az ipari szennyvíztisztító üzemeket, mivel 
az esetleges hatások előfordulása helyi szinten várható. A vízben való nagyfokú oldhatóság és a nagyon alacsony gőznyomás 
azt jelzi, hogy a Ca(OH)2 elsősorban vízben található meg. Jelentős levegőbe történő kibocsátás vagy expozíció nem várható a 
Ca(OH)2 alacsony gőznyomása miatt. Az expozíciós forgatókönyvben a szárazföldi környezetbe történő jelentős kibocsátással 
vagy expozícióval sem számolnak. Ezért a vízi környezet expozíciós becslése csak a szennyvíztisztító kezelt szennyvizének és 
a felszíni vizeknek a helyi szintű OH-kibocsátással kapcsolatos lehetséges pH-változásaival számol. Az expozíciós becslés a 
keletkező pH-hatás megbecslésével történik: a felszíni víz pH-értéke nem növekedhet 9 fölé. 

Környezeti 
kibocsátások 

a Ca(OH)2 keletkezése vízi kibocsátást eredményezhet, és helyi szinten növelheti a Ca(OH)2 
koncentrációját, valamint befolyásolhatja a vízi környezet pH-értékét. Ha a pH-t nem semlegesítik, a 
Ca(OH)2 anyagot gyártó telephelyek kezelt szennyvíz-kibocsátása hatással lehet a befogadó víz pH-jára. 
Rendes körülmények között a kezelt szennyvíz pH-értékét nagy gyakorisággal mérik, és könnyen 
semlegesíthető, ahogy azt a nemzeti törvények gyakran előírják. 

Expozíciós 
koncentráció a 
szennyvíztisztító 
üzemekben 

A Ca(OH)2 gyártásából származó szennyvíz szervetlen szennyvízfolyam, ezért nincs biológiai kezelése. 
Így a Ca(OH)2 anyagot gyártó telephelyek szennyvízfolyamát rendes körülmények között nem kezelik 
biológiai szennyvíztisztító üzemekben, ám felhasználható a biológiai szennyvíztisztító üzemekben kezelt 
savas szennyvízfolyamok pH-szabályozására. 

Expozíciós 
koncentráció nyílt-
tengeri vízi 
szakaszokon 

Amikor a Ca(OH)2 anyagot felszíni vizekbe bocsátják, a szemcsés anyagokba és az üledékbe történő 
szorpció elhanyagolható. Amikor meszet eresztenek a felszíni vizekbe, a pH esetleg növekedhet, a víz 
pufferkapacitásától függően. Minél nagyobb a víz pufferkapacitása, annál alacsonyabb lesz a pH-ra 
gyakorolt hatás. A pufferkapacitás megakadályozza, hogy a természetes vizek savassága vagy 
lúgossága váltakozzon, és ezt általában a szén-dioxid (CO2), a hidrogén-karbonátion (HCO3-) és a 
karbonátion (CO32-) közötti egyensúly szabályozza. 

Expozíciós 
koncentráció az 
üledékekben 

Az EF nem tartalmazza az üledékre vonatkozó szakaszt, mert a Ca(OH)2 esetén nem tekintik 
lényegesnek: amikor Ca(OH)2 anyagot bocsátanak ki a vizekbe, az üledékrészecskékbe történő szorpció 
elhanyagolható. 

Expozíciós 
koncentráció a 
talajban és a 
talajvízben 

A szárazföldi szakasz nem szerepel ebben az expozíciós forgatókönyvben, mert nem tekinthető 
lényegesnek. 
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Expozíciós 
koncentráció a 
légkörben 

Ez a kémiai biztonsági értékelés nem tartalmazza a légkörre vonatkozó szakaszt, mert a Ca(OH)2 anyag 
esetén nem tekinthető lényegesnek: amikor a vízben lévő aeroszolként a levegőbe kerül, a Ca(OH)2 
anyag a CO2-vel (vagy egyéb savakkal) HCO3- vagy Ca2+ anyagokká történő reakciójának 
eredményeképp semlegesítődik. Ebből következően a sók (pl. a kalcium-hidrogén-karbonát) kimosódik a 
levegőből, és így a semlegesített Ca(OH)2 légköri kibocsátása nagyrészt a talajba és a vízbe kerül. 

Az élelmiszer-
láncban lényeges 
expozíciós 
koncentráció 
(másodlagos 
mérgezés) 

A szervezetben történő bioakkumuláció aCa(OH)2 anyagnál nem lényeges: ezért a másodlagos 
mérgezéssel kapcsolatban nincs szükség kockázatbecslésre. 

4. Útmutatás a továbbfelhasználó részére annak értékeléséhez, vajon az expozíciós 
forgatókönyv keretein belül dolgozik-e 

Foglalkozási expozíció 

A továbbfelhasználó akkor dolgozik az expozíciós forgatókönyv által szabott kereteken belül, ha vagy betartja a fent leírt ajánlott 
kockázatkezelési intézkedéseket, vagy a továbbfelhasználó magától igazolni tudja, hogy üzemi körülményei és az életbe 
léptetett kockázatkezelési intézkedések megfelelőek. Ezt úgy tudja megtenni, ha bemutatja, hogy a belélegzéses és bőrön 
keresztüli expozíciót a vonatkozó DNEL érték alatti szintre csökkentik (amennyiben a kérdéses folyamatokat és 
tevékenységeket a fent felsorolt PROC kategóriák lefedik), az alábbiak szerint. Ha nem állnak rendelkezésre mért adatok, a 
továbbfelhasználó az általa kiváltott expozíció felméréséhez használhat egy megfelelő osztályozási eszközt is, például a 
MEASE-t (www.ebrc.de/mease.html). A felhasznált anyag porosságát a MEASE szójegyzék szerint lehet megállapítani. Például, 
az RDM (Rotating Drum Method) szerint 2,5%-nál alacsonyabb porossággal bíró anyagok megnevezése "alacsony 
portartalmú", a 10%-nál alacsonyabb (RDM) porosságú anyagok megnevezése "közepes portartalmú", míg a 10%-nál nagyobb 
porosságú anyagok megnevezése "magas portartalmú". 

DNELbelélegzés: 1 mg/m³ (respirábilis porként) 
Fontos megjegyzés: A továbbfelhasználónak tudnia kell, hogy a fent megadott hosszú távú DNEL-érték mellett létezik az akut 
hatásokra vonatkozó DNEL is, amelynek értéke 4 mg/m³. Így, ha a biztonságos felhasználás igazolásakor az expozíciós 
becslést a hosszú távú DNEL-értékkel hasonlítják össze, az akut DNEL-értéket is teljesítik (az R.14 útmutató szerint, az akut 
expozíciós szintek a hosszú távú expozíciós becslés 2-es szorzóval történõ szorzásával számolhatók ki). Amikor a MEASE-t 
használják az expozíciós becslés kiszámításához, meg kell jegyezni, hogy kockázatkezelési intézkedésként az expozíció 
idõtartamát csak fél-mûszakra kell lecsökkenteni (ami 40%-os expozíciós csökkentést eredményez). 

Környezeti expozíció 

Ha egy telephely nem felel meg a biztonságos használatra vonatkozó EF-ben előírt feltételeknek, ajánlott lépcsőzetes 
megközelítést alkalmazni, amellyel a telephely jellemzőinek jobban megfelelő becslést lehet végezni. Ehhez az értékeléshez az 
alábbi lépcsőzetes megközelítés ajánlott. 
1. szakasz: információszerzés a kezelt szennyvíz pH-értékéről, valamint a Ca(OH)2 anyagnak a keletkező pH-értékben játszott 
szerepéről. Amennyiben a pH-érték meghaladja a 9-et, és ez elsősorban a mésznek köszönhető, akkor további lépések 
szükségesek a biztonságos használat igazolására. 
2a szakasz: információszerzés a befogadó víz pH-értékéről a kibocsátás pontja után. A befogadó víz pH-értéke nem haladhatja 
meg a 9-et. Ha nem állnak rendelkezésre mérések, a folyó pH-értéke az alábbiak szerint számolható ki: 

 

(1. egy.)
 

 
Ahol: 
Q kezelt szennyvíz a kezelt szennyvíz átfolyását jelöli (m³/nap) 
Q folyó felvízoldala a folyó felvízoldali átfolyását jelöli (m³/nap) 
pH kezelt szennyvíz a kezelt szennyvíz pH-értékét mutatja 
pH folyó felvízoldala a folyó felvízoldali pH-értékét jelöli a kibocsátási ponton 
Megjegyzés: kiindulásként alapértelmezett értékekkel lehet számolni: 

Qfolyó felvízoldala 

 

+     
pHfolyó  = Log 

Qkezelt szennyvíz * 10 * 10 

Qkezelt szennyvíz 

  
  

  
  

pHkezelt szennyvíz + Qfolyó felvízoldala pH folyó felvízoldala 

http://www.ebrc.de/mease.html
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• Q folyó felvízoldala: a meglévő mérési eloszlás 10. értékét vagy 18000 m³/nap alapértelmezett értéket lehet 
használni 

• Q kezelt szennyvíz: 2000 m³/nap alapértelmezett érték használható 
• A felvízoldali pH-értéknek lehetőség szerint mért értéknek kell lenni. Ha nem áll rendelkezésre, 7-es értékű 

semleges pH-val lehet számolni, ha ez igazolható. 
Ez az egyenlet a legrosszabb esetű forgatókönyvnek tekinthető, ahol a víz állapota szabványos és nem az adott esetre 
jellemző. 
2b szakasz: Az 1. egyenlet segítségével megállapítható, hogy milyen pH-értékű kezelt szennyvíz okoz elfogadható pH-szintet a 
befogadó víztömegben. Ennek érdekében a folyó pH-értékét 9-es értékre kell beállítani, és a kezelt szennyvíz pH-értékét ennek 
megfelelően kell kiszámolni (szükség esetén az előbbiekben bemutatott alapértelmezett értékek segítségével). Mivel a 
hőmérséklet befolyásolja a mész oldhatóságát, előfordulhat, hogy a kezelt szennyvíz pH-értékét az adott esetre vonatkozóan 
pontosítani kell. Miután megállapították a kezelt szennyvíz maximálisan megengedhető pH-értékét, azt kell feltételezni, hogy az 
OH-koncentráció teljesen a mész-kibocsátástól függ, és nincsen figyelembe vehető pufferkapacitás (ez a legrosszabb esetre 
vonatkozó valószínűtlen forgatókönyv, és módosítani lehet, amennyiben rendelkezésre állnak információk). A befogadó víz pH-
értékét negatívan még nem befolyásoló, évente kibocsátható maximális mésztömeg kiszámításánál kémiai egyensúlyt kell 
feltételezni. A mólban/literben megadott OH- mennyiséget a kezelt szennyvíz átlagos átfolyásával kell megszorozni, majd el kell 
osztani a Ca(OH)2 moláris tömegével. 
3. szakasz: pH-érték mérése a befogadó vízben, a kibocsátási pont után. Ha a pH-érték 9 alatt van, a biztonságos használatot 
sikerült igazolni, és az EF itt befejeződik. Ha a pH-érték 9 fölötti értéket mutat, kockázatkezelési intézkedéseket kell 
foganatosítani: a kezelt szennyvizet semlegesítésnek kell alávetni, ezáltal biztosítható a mész biztonságos használata a gyártás 
vagy felhasználás fázisában. 
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9.5. számú EF: Meszes anyagokat tartalmazó tömör tárgyak 
gyártása és ipari felhasználása 

A munkavállalók által végzett felhasználásokat tartalmazó expozíciós forgatókönyv formátuma 
(1) 

1. Cím 
Szabadon 
megadható rövid 
cím 

Meszes anyagokat tartalmazó tömör tárgyak gyártása és ipari felhasználása 

Felhasználási 
leírón alapuló 
rendszerezett cím 

SU3, SU1, SU2a, SU2b, SU4, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU8, SU9, SU10, SU11, SU12, SU13, SU14, 
SU15, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, SU24 

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, 
PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, 

PC36, PC37, PC38, PC39, PC40 
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(a megfelelő PROC és ERC kategóriák leírását lásd az alábbi 2. fejezetben) 

Lefedett eljárások, 
feladatok, 
tevékenységek 

A lefedett eljárások, feladatok és/vagy tevékenységek leírását lásd az alábbi 2. fejezetben. 

Becslési módszer A belélegzéses expozíció becslése a MEASE expozíciós becslésen alapul. 

2. Üzemi feltételek és kockázatkezelési intézkedések 
PROC/ERC REACH definíció Ide tartozó feladatok 

PROC 6 Kalenderezési műveletek 

További információk az ECHA Útmutató az 
információs követelményekhez és a kémiai 
biztonsági értékeléshez című kiadványának 

R.12: A felhasználási leírók című fejezetében 
találhatók (ECHA-2010-G-05-HU). 

PROC 14 
Készítmények, illetve árucikkek tablettázással, 

összenyomással, extrudálással, szemcsésítéssel való 
készítése 

PROC 21 Alapanyagokban, illetve árucikkekben lekötött anyagok 
alacsony energiaigényű megmunkálása 

PROC 22 
Esetlegesen zárt, magas hőmérsékleten végzett 
feldolgozási műveletek (ásványi anyagok/fémek)  

Ipari környezet 

PROC 23 Magas hőmérsékleten elvégzett feldolgozási és 
továbbítási műveletek (ásványi anyagok/fémek) 

PROC 24 Az alapanyagok, illetve árucikkek összetevőire nagy 
energiával kifejtett (mechanikai) hatás 

PROC 25 Egyéb forró munkaművelet (fémek) 

ERC 1-7, 12 Gyártás, előállítás és mindenfajta ipari felhasználás 

ERC 10, 11  Hosszú élettartamú árucikkek és anyagok széleskörű, 
szórt kültéri és beltéri felhasználása 
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2.1 Munkavállalói expozíció ellenőrzése 
Termékjellemző 

A MEASE-megközelítés szerint, az anyag saját kibocsátási potenciálja az expozíció egyik fő tényezője. Ezt a MEASE eszköz 
egy úgynevezett fugacitás-osztály becslésével tükrözi. A szobahőmérsékleten szilárd anyagokkal végzett műveletek során a 
fugacitás alapja az adott anyag portartalma. Ugyanakkor a folyékony fémekkel végzett műveletek esetén a fugacitás alapja a 
hőmérséklet, a folyamat hőmérsékletének és az anyag olvadáspontjának figyelembe vételével. A harmadik csoportba tartoznak 
az erősen súrlódásos feladatok, ahol az alap a súrlódás szintje, nem pedig az anyagból fakadó kibocsátási potenciál. 

PROC Felhasználás készítményben Tartalom 
készítményben Halmazállapot Kibocsátási potenciál 

PROC 22, 23,25 nincs korlátozva tömör tárgyak, 
olvasztott magas 

PROC 24 nincs korlátozva tömör tárgyak magas 

Minden más 
alkalmazható 
PROC 

nincs korlátozva tömör tárgyak nagyon alacsony 

Felhasznált mennyiségek 

Ennél a forgatókönyvnél azt feltételezik, hogy a műszakonként kezelt tényleges tonnatartalom nem befolyásolja az expozíciót. 
Ehelyett a művelet besorolásának (ipari vagy foglalkozásszerű) és az elhatárolás/automatizálás szintjének (ahogy azt a PROC 
mutatja) kombinációja a folyamat saját kibocsátási potenciáljának fő meghatározó tényezője. 

Felhasználás/expozíció gyakorisága és időtartama 

PROC Expozíció időtartama 

PROC 22 ≤ 240 perc 

Minden más 
alkalmazható 
PROC 

480 perc (nincs korlátozva) 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt emberi tényezők 

A PROC-ban megjelenő összes folyamatszakasz során a műszakhoz tartozó légzési térfogat becsült értéke 10 m³/műszak (8 
óra). 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a munkavállalói expozíciót 

Az üzemi körülményeket (pl. a folyamat hőmérsékletét és nyomását) nem tekintik lényegesnek a végrehajtott folyamatok 
foglalkozási expozíciós becslésénél. Ugyanakkor jelentősen magas hőmérsékletű folyamatszakaszok esetén (vagyis PROC 22, 
23, 25 esetén), a MEASE-ben az expozíciós becslés alapja a folyamat hőmérsékletének és olvadáspontjának aránya. Mivel a 
kísérő hőmérséklet az iparágakon belül változó lehet, az expozíciós becslésben, a legrosszabb esetben előforduló 
feltételezésként, a legmagasabb értékkel számoltak. Így az expozíciós forgatókönyv a folyamat összes hőmérsékletét 
automatikusan lefedi a PROC 22, 23 és PROC 25 kategóriákra. 

Technikai feltételek és intézkedések a folyamat (forrás) szintjén, amelyek megakadályozzák a kibocsátást 

A folyamatokban általában nincs szükség folyamatszintű kockázatkezelési intézkedésekre (pl. a kibocsátási forrás elhatárolása 
vagy izolálása). 
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Technikai feltételek és intézkedések a diszperzió ellenőrzésére a forrástól a munkavállaló felé 

PROC Izolálás szintje 
Helyi 

szabályozás 
(LC) 

LC 
hatékonysága 

(MEASE szerint) 
További információk 

PROC 6, 14, 21 Amennyiben szükség van a 
munkavállalók izolálására a 

kibocsátási forrástól, azt a fenti 
"Felhasználás/expozíció 

gyakorisága és időtartama" pont 
tünteti fel. Az expozíció időtartama 

úgy csökkenthető, ha például 
szellőztetett (pozitív nyomású) 

vezérlőtermeket helyeznek 
üzembe, vagy az adott 

expozíciónak kitett munkavállalót 
eltávolítják a munkavégzés 

helyéről. 

nem szükséges n/a - 

PROC 22, 23, 24, 
25 

helyi elszívó 
szellőztetés 78 % - 

Szervezeti intézkedések a kibocsátás, diszperzió és expozíció csökkentésére/korlátozására 

Kerülni kell a belélegzést és lenyelést. Általános foglalkozás-higiéniai intézkedések szükségesek az anyag biztonságos 
kezelésének biztosításához. Ezen intézkedések közé tartoznak a jó személyi és háztartási gyakorlatok (vagyis a rendszeres 
tisztálkodás/tisztítás megfelelő tisztítóeszközökkel), az étkezés és dohányzás megtiltása a munkavégzés helyén, és 
szabványos munkaruha és cipő viselése, hacsak az alábbiakban másként nem rendelkeznek. A műszak végén le kell 
zuhanyozni, és ruhát kell váltani. Otthon ne viselje a szennyezett ruházatot! A port ne fújja le sűrített levegővel! 

A személyi védelemhez, higiéniához és egészség értékeléséhez kötődő feltételek és intézkedések 

PROC Légzésvédő eszköz (RPE) 
specifikációja 

RPE 
hatékonysága 
(hozzárendelt 

védelmi 
tényező, APF) 

Kesztyű 
specifikációja 

További személyi 
védőfelszerelések (PPE) 

PROC 22 FFP1 maszk APF=4 Mivel a Ca(OH)2 
besorolása szerint 
bőrizgató hatású, 

a védőkesztyű 
viselése a 

folyamat minden 
szakaszában 

kötelező. 

Szemvédő eszközt (pl. 
szemüveget vagy 

szemellenzőt) is viselni kell, 
kivéve, ha az alkalmazás 
jellege és típusa miatt a 
szemmel való esetleges 
érintkezés kizárható (pl. 
zárt folyamatok esetén). 

Ezen felül, szükség szerint, 
arcvédő eszközt, védőruhát 
és munkavédelmi cipőt is 

viselni kell. 

Minden más 
alkalmazható 
PROC 

nem szükséges n/a 

A fent meghatározott légzésvédő eszközöket csak akkor kell viselni, ha azzal párhuzamosan az alábbi alapelveket is 
foganatosítják: A munka időtartamának (vö. a fent leírt "expozíció időtartamával") tükröznie kell a munkavállalót érintő, a légzési 
ellenállásból és magából a légzésvédő tömegéből fakadó külön pszichológiai stresszt is, amit a fej körbezárásával együtt járó 
hőterhelés okoz. Ezen felül azt is figyelembe kell venni, hogy a légzésvédő viselése közben a munkavállalók eszközhasználati 
és kommunikációs képességei korlátozottak. 
A fenti okok miatt a munkavállalóknak (i) egészségeseknek kell lenniük (különösen a légzésvédő eszközök használatát érintő 
egészségügyi problémák vonatkozásában), és (ii) arcuk felépítésének olyannak kell lennie, hogy kevés szabad hely maradjon 
az arc és a maszk között (sebhelyek és arcszőrzet tekintetében). A fent ajánlott eszközök, amelyek hatásfoka attól függ, hogy 
mennyire szorosan zárnak az archoz, nem biztosítanak megfelelő védelmet, amennyiben nem illeszkednek pontosan és 
biztonságosan az arc körvonalához. 
A munkáltatók és az egyéni vállalkozók törvényes felelősséggel tartoznak a légzésvédő eszközök karbantartásáért és 
kiosztásáért, valamint helyes használatuk biztosításáért a munkahelyen. Ezért a légzésvédő eszközökkel kapcsolatos 
programhoz megfelelő irányelveket kell kidolgozniuk és dokumentálniuk, amelynek tartalmaznia kell a munkavállalók képzését 
is. 
A különböző légzésvédő eszközök (BS EN 529:2005 szerinti) APF értékeinek áttekintése a MEASE szójegyzékében található. 
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2.2 Környezeti expozíció ellenőrzése 
Felhasznált mennyiségek 

A telephelyenkénti napi és éves mennyiséget (pontforrások esetén) nem tekintik a környezeti expozíció fő meghatározó 
tényezőjének. 

Felhasználás gyakorisága és időtartama 

Intermittáló (< 12-szer évente) vagy folyamatos használat/kibocsátás 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők 

Beáramló felszíni víz átáramló mennyisége: 18 000 m³/nap 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót 

Kezelt szennyvíz kibocsátási aránya: 2 000 m³/nap 

Technikai létesítményi feltételek és intézkedések a kibocsátás, levegőbe és talajba kerülés csökkentésére vagy 
korlátozására 

A környezettel kapcsolatos kockázatkezelési intézkedések célja az, hogy a meszes oldat ne kerüljön a települési szennyvízbe 
vagy a felszíni vizekbe, amennyiben az oldat természetbe jutása várhatóan jelentős pH-változást okozna. A pH-érték 
rendszeres ellenőrzése nyílt vizekbe történő eresztés esetén kötelező. Általában, a természetbe juttatást úgy kell végrehajtani, 
hogy a felvevő felszíni vizek pH-változása minimális legyen (pl. semlegesítésen keresztül). Általában a legtöbb vízi szervezet 6-
9 tartományba eső pH-értékeket képes elviselni. Ezt a vízi szervezetekkel foglalkozó standard OECD vizsgálatok leírása is 
mutatja. A kockázatkezelési intézkedés igazolása a bevezető fejezetben olvasható. 

Hulladékkal kapcsolatos feltételek és intézkedések 

A mész szilárd ipari hulladékát újra kell hasznosítani, vagy az ipari szennyvízbe kell vezetni, és szükség szerint tovább kell 
semlegesíteni. 
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3. Expozíció becslése és hivatkozás a forrásra 
Foglalkozási expozíció 

A belélegzéses expozíció becsléséhez a MEASE expozíciós eszközt használták. A kockázatjellemzési arány (RCR) a tisztított 
expozíciós becslés és a vonatkozó DNEL (származtatott hatásmentes szint) hányadosa, és akkor mutat biztonságos 
felhasználást, ha értéke 1 alatt van. A belélegzéses expozíció esetén az RCR 1 mg/m³ Ca(OH)2 DNEL értékén (respirábilis por 
esetén) és a vonatkozó belélegzéses expozíció MEASE segítségével levezetett becslésén (belélegezhető por esetén) alapul. 
Így az RCR biztonsági ráhagyást is tartalmaz, mivel a respirációs frakció az EN 481 szerinti belélegezhető frakció al-frakciója. 

PROC A belélegzéses expozíciós 
becsléshez használt módszer 

Belélegzéses 
expozíciós 

becslés (RCR) 

A bőrön 
keresztüli 
expozíciós 
becsléshez 

használt 
módszer 

Bőrön keresztüli 
expozíciós becslés (RCR) 

PROC 6, 14, 21, 
22, 23, 24, 25 MEASE < 1 mg/m³ (0,01 

– 0,44) 

Mivel a Ca(OH)2 besorolása szerint bőrizgató 
hatású, a bőrön keresztüli expozíciót a 

technikailag megoldható lehető legkisebb szintre 
kell szorítani. A bőrt érintő hatásokra nem 

számolták ki a DNEL értékét. Emiatt ebben az 
expozíciós forgatókönyvben a bőrön keresztüli 

expozíciót nem becsülték meg. 

Környezeti kibocsátások 

A környezeti expozíció becslését csak a vízi környezetre kell vonatkoztatni, ahol alkalmazható, a közüzemi szennyvízkezelő 
üzemeket vagy az ipari szennyvízkezelő üzemeket is beleértve, mivel a különböző életciklus-fázisokban (gyártás és 
felhasználás) a Ca(OH)2 kibocsátása főként a (szenny)vizet érinti. A vízi hatás és a kockázatbecslés csak az OH-kibocsátással 
kapcsolatos lehetséges pH változások szervezetekre/ökoszisztémákra gyakorolt hatásával foglalkozik, mivel a Ca2+ toxicitása 
várhatóan elhanyagolható a (potenciális) kémhatással összehasonlítva. A termelést és ipari felhasználást csak helyi szinten 
veszik figyelembe, ideértve - ha vannak - a közüzemi szennyvíztisztító üzemeket vagy az ipari szennyvíztisztító üzemeket, mivel 
az esetleges hatások előfordulása helyi szinten várható. A vízben való nagyfokú oldhatóság és a nagyon alacsony gőznyomás 
azt jelzi, hogy a Ca(OH)2 elsősorban vízben található meg. Jelentős levegőbe történő kibocsátás vagy expozíció nem várható a 
Ca(OH)2 alacsony gőznyomása miatt. Az expozíciós forgatókönyvben a szárazföldi környezetbe történő jelentős kibocsátással 
vagy expozícióval sem számolnak. Ezért a vízi környezet expozíciós becslése csak a szennyvíztisztító kezelt szennyvizének és 
a felszíni vizeknek a helyi szintű OH-kibocsátással kapcsolatos lehetséges pH-változásaival számol. Az expozíciós becslés a 
keletkező pH-hatás megbecslésével történik: a felszíni víz pH-értéke nem növekedhet 9 fölé. 

Környezeti 
kibocsátások 

a Ca(OH)2 keletkezése vízi kibocsátást eredményezhet, és helyi szinten növelheti a Ca(OH)2 
koncentrációját, valamint befolyásolhatja a vízi környezet pH-értékét. Ha a pH-t nem semlegesítik, a 
Ca(OH)2 anyagot gyártó telephelyek kezelt szennyvíz-kibocsátása hatással lehet a befogadó víz pH-jára. 
Rendes körülmények között a kezelt szennyvíz pH-értékét nagy gyakorisággal mérik, és könnyen 
semlegesíthető, ahogy azt a nemzeti törvények gyakran előírják. 

Expozíciós 
koncentráció a 
szennyvíztisztító 
üzemekben 

A Ca(OH)2 gyártásából származó szennyvíz szervetlen szennyvízfolyam, ezért nincs biológiai kezelése. 
Így a Ca(OH)2 anyagot gyártó telephelyek szennyvízfolyamát rendes körülmények között nem kezelik 
biológiai szennyvíztisztító üzemekben, ám felhasználható a biológiai szennyvíztisztító üzemekben kezelt 
savas szennyvízfolyamok pH-szabályozására. 

Expozíciós 
koncentráció nyílt-
tengeri vízi 
szakaszokon 

Amikor a Ca(OH)2 anyagot felszíni vizekbe bocsátják, a szemcsés anyagokba és az üledékbe történő 
szorpció elhanyagolható. Amikor meszet eresztenek a felszíni vizekbe, a pH esetleg növekedhet, a víz 
pufferkapacitásától függően. Minél nagyobb a víz pufferkapacitása, annál alacsonyabb lesz a pH-ra 
gyakorolt hatás. A pufferkapacitás megakadályozza, hogy a természetes vizek savassága vagy 
lúgossága váltakozzon, és ezt általában a szén-dioxid (CO2), a hidrogén-karbonátion (HCO3-) és a 
karbonátion (CO32-) közötti egyensúly szabályozza. 

Expozíciós 
koncentráció az 
üledékekben 

Az EF nem tartalmazza az üledékre vonatkozó szakaszt, mert a Ca(OH)2 esetén nem tekintik 
lényegesnek: amikor Ca(OH)2 anyagot bocsátanak ki a vizekbe, az üledékrészecskékbe történő szorpció 
elhanyagolható. 

Expozíciós 
koncentráció a 
talajban és a 
talajvízben 

A szárazföldi szakasz nem szerepel ebben az expozíciós forgatókönyvben, mert nem tekinthető 
lényegesnek. 
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Expozíciós 
koncentráció a 
légkörben 

Ez a kémiai biztonsági értékelés nem tartalmazza a légkörre vonatkozó szakaszt, mert a Ca(OH)2 anyag 
esetén nem tekinthető lényegesnek: amikor a vízben lévő aeroszolként a levegőbe kerül, a Ca(OH)2 
anyag a CO2-vel (vagy egyéb savakkal) HCO3- vagy Ca2+ anyagokká történő reakciójának 
eredményeképp semlegesítődik. Ebből következően a sók (pl. a kalcium-hidrogén-karbonát) kimosódik a 
levegőből, és így a semlegesített Ca(OH)2 légköri kibocsátása nagyrészt a talajba és a vízbe kerül. 

Az élelmiszer-
láncban lényeges 
expozíciós 
koncentráció 
(másodlagos 
mérgezés) 

A szervezetben történő bioakkumuláció aCa(OH)2 anyagnál nem lényeges: ezért a másodlagos 
mérgezéssel kapcsolatban nincs szükség kockázatbecslésre. 

4. Útmutatás a továbbfelhasználó részére annak értékeléséhez, vajon az expozíciós 
forgatókönyv keretein belül dolgozik-e 

Foglalkozási expozíció 

A továbbfelhasználó akkor dolgozik az expozíciós forgatókönyv által szabott kereteken belül, ha vagy betartja a fent leírt ajánlott 
kockázatkezelési intézkedéseket, vagy a továbbfelhasználó magától igazolni tudja, hogy üzemi körülményei és az életbe 
léptetett kockázatkezelési intézkedések megfelelőek. Ezt úgy tudja megtenni, ha bemutatja, hogy a belélegzéses és bőrön 
keresztüli expozíciót a vonatkozó DNEL érték alatti szintre csökkentik (amennyiben a kérdéses folyamatokat és 
tevékenységeket a fent felsorolt PROC kategóriák lefedik), az alábbiak szerint. Ha nem állnak rendelkezésre mért adatok, a 
továbbfelhasználó az általa kiváltott expozíció felméréséhez használhat egy megfelelő osztályozási eszközt is, például a 
MEASE-t (www.ebrc.de/mease.html). A felhasznált anyag porosságát a MEASE szójegyzék szerint lehet megállapítani. Például, 
az RDM (Rotating Drum Method) szerint 2,5%-nál alacsonyabb porossággal bíró anyagok megnevezése "alacsony 
portartalmú", a 10%-nál alacsonyabb (RDM) porosságú anyagok megnevezése "közepes portartalmú", míg a 10%-nál nagyobb 
porosságú anyagok megnevezése "magas portartalmú". 

DNELbelélegzés: 1 mg/m³ (respirábilis porként) 
Fontos megjegyzés: A továbbfelhasználónak tudnia kell, hogy a fent megadott hosszú távú DNEL-érték mellett létezik az akut 
hatásokra vonatkozó DNEL is, amelynek értéke 4 mg/m³. Így, ha a biztonságos felhasználás igazolásakor az expozíciós 
becslést a hosszú távú DNEL-értékkel hasonlítják össze, az akut DNEL-értéket is teljesítik (az R.14 útmutató szerint, az akut 
expozíciós szintek a hosszú távú expozíciós becslés 2-es szorzóval történő szorzásával számolhatók ki). Amikor a MEASE-t 
használják az expozíciós becslés kiszámításához, meg kell jegyezni, hogy kockázatkezelési intézkedésként az expozíció 
időtartamát csak fél-műszakra kell lecsökkenteni (ami 40%-os expozíciós csökkentést eredményez). 

Környezeti expozíció 

Ha egy telephely nem felel meg a biztonságos használatra vonatkozó EF-ben előírt feltételeknek, ajánlott lépcsőzetes 
megközelítést alkalmazni, amellyel a telephely jellemzőinek jobban megfelelő becslést lehet végezni. Ehhez az értékeléshez az 
alábbi lépcsőzetes megközelítés ajánlott. 
1. szakasz: információszerzés a kezelt szennyvíz pH-értékéről, valamint a Ca(OH)2 anyagnak a keletkező pH-értékben játszott 
szerepéről. Amennyiben a pH-érték meghaladja a 9-et, és ez elsősorban a mésznek köszönhető, akkor további lépések 
szükségesek a biztonságos használat igazolására. 
2a szakasz: információszerzés a befogadó víz pH-értékéről a kibocsátás pontja után. A befogadó víz pH-értéke nem haladhatja 
meg a 9-et. Ha nem állnak rendelkezésre mérések, a folyó pH-értéke az alábbiak szerint számolható ki: 

 

(1. egy.)
 

Ahol: 
Q kezelt szennyvíz a kezelt szennyvíz átfolyását jelöli (m³/nap) 
Q folyó felvízoldala a folyó felvízoldali átfolyását jelöli (m³/nap) 
pH kezelt szennyvíz a kezelt szennyvíz pH-értékét mutatja 
pH folyó felvízoldala a folyó felvízoldali pH-értékét jelöli a kibocsátási ponton 
Megjegyzés: kiindulásként alapértelmezett értékekkel lehet számolni: 

• Q folyó felvízoldala: a meglévő mérési eloszlás 10. értékét vagy 18000 m³/nap alapértelmezett értéket lehet 

Qfolyó felvízoldala 

 

+     
pHfolyó  = Log 

Qkezelt szennyvíz * 10 * 10 

Qkezelt szennyvíz 

  
  

  
  

pHkezelt szennyvíz + Qfolyó felvízoldala pH folyó felvízoldala 

http://www.ebrc.de/mease.html
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használni 
• Q kezelt szennyvíz: 2000 m³/nap alapértelmezett érték használható 
• A felvízoldali pH-értéknek lehetőség szerint mért értéknek kell lenni. Ha nem áll rendelkezésre, 7-es értékű 

semleges pH-val lehet számolni, ha ez igazolható. 
Ez az egyenlet a legrosszabb esetű forgatókönyvnek tekinthető, ahol a víz állapota szabványos és nem az adott esetre 
jellemző. 
2b szakasz: Az 1. egyenlet segítségével megállapítható, hogy milyen pH-értékű kezelt szennyvíz okoz elfogadható pH-szintet a 
befogadó víztömegben. Ennek érdekében a folyó pH-értékét 9-es értékre kell beállítani, és a kezelt szennyvíz pH-értékét ennek 
megfelelően kell kiszámolni (szükség esetén az előbbiekben bemutatott alapértelmezett értékek segítségével). Mivel a 
hőmérséklet befolyásolja a mész oldhatóságát, előfordulhat, hogy a kezelt szennyvíz pH-értékét az adott esetre vonatkozóan 
pontosítani kell. Miután megállapították a kezelt szennyvíz maximálisan megengedhető pH-értékét, azt kell feltételezni, hogy az 
OH-koncentráció teljesen a mész-kibocsátástól függ, és nincsen figyelembe vehető pufferkapacitás (ez a legrosszabb esetre 
vonatkozó valószínűtlen forgatókönyv, és módosítani lehet, amennyiben rendelkezésre állnak információk). A befogadó víz pH-
értékét negatívan még nem befolyásoló, évente kibocsátható maximális mésztömeg kiszámításánál kémiai egyensúlyt kell 
feltételezni. A mólban/literben megadott OH- mennyiséget a kezelt szennyvíz átlagos átfolyásával kell megszorozni, majd el kell 
osztani a Ca(OH)2 moláris tömegével. 
3. szakasz: pH-érték mérése a befogadó vízben, a kibocsátási pont után. Ha a pH-érték 9 alatt van, a biztonságos használatot 
sikerült igazolni, és az EF itt befejeződik. Ha a pH-érték 9 fölötti értéket mutat, kockázatkezelési intézkedéseket kell 
foganatosítani: a kezelt szennyvizet semlegesítésnek kell alávetni, ezáltal biztosítható a mész biztonságos használata a gyártás 
vagy felhasználás fázisában. 
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9.6. számú EF: Meszes anyagok vizes oldatának foglalkozásszerű 
felhasználása 

A munkavállalók által végzett felhasználásokat tartalmazó expozíciós forgatókönyv formátuma 
(1) 

1. Cím 
Szabadon 
megadható rövid 
cím 

Meszes anyagok vizes oldatának foglalkozásszerű felhasználása 

Felhasználási leírón 
alapuló 
rendszerezett cím 

SU22, SU1, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU10, SU11, SU12, SU13, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, 
SU23, SU24 

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, 
PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, 

PC36, PC37, PC39, PC40 
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(a megfelelő PROC és ERC kategóriák leírását lásd az alábbi 2. fejezetben) 

Lefedett eljárások, 
feladatok, 
tevékenységek 

A lefedett eljárások, feladatok és/vagy tevékenységek leírását lásd az alábbi 2. fejezetben. 

Becslési módszer A belélegzéses expozíció becslése a MEASE expozíciós becslésen alapul. A környezeti becslés alapja 
a FOCUS-Exposit. 

2. Üzemi feltételek és kockázatkezelési intézkedések 
PROC/ERC REACH definíció Ide tartozó feladatok 

PROC 2 
Zárt, folytonos eljárásban való 

felhasználás, az ellenőrzés során 
alkalmanként előforduló expozícióval 

További információk az ECHA Útmutató az információs 
követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez 
című kiadványának R.12: A felhasználási leírók című 

fejezetében találhatók (ECHA-2010-G-05-HU). 

PROC 3 
Zárt, szakaszos eljárásban való 

felhasználás (szintézis vagy készítmény-
előállítás) 

PROC 4 
Szakaszos és más eljárások során 

(szintézis) való felhasználás, amelynek 
során felmerül az expozíció lehetősége 

PROC 5 
Készítmények és árucikkek előállításának 

szakaszos (több fázisú, illetve jelentős 
érintkezéssel együtt járó) eljárása során 

végbemenő keverés, elegyítés 

PROC 8a 
Anyag vagy készítmény edényekbe / 

edényekből, nagy tartályokba / 
tartályokból való továbbítása (feltöltés / 
leürítés) nem kijelölt létesítményekben 

PROC 8b 
Anyag vagy készítmény edényekbe / 

edényekből, nagy tartályokba / 
tartályokból való továbbítása (feltöltés / 

leürítés) kijelölt létesítményekben 

PROC 9 
Anyag vagy készítmény kis tartályokba 

való továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési 
szakasszal együtt) 

PROC 10 Hengerrel vagy ecsettel való felvitel 

PROC 11 Nem ipari permetszórás 

PROC 12 Habosítóanyagok habgyártásban való 
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felhasználása 

PROC 13 Árucikkek bemártással, öntéssel való 
kezelése 

PROC 15 Laboratóriumi reagens felhasználása 

PROC 16 
Anyagok üzemanyagforrásként való 

felhasználása - az el nem égett terméknek 
való korlátozott expozíció várható 

PROC 17 
Kenés magas energiaszintekkel együtt 

járó körülmények mellett, részben nyitott 
eljárásban 

PROC 18 Zsírozás magas energiaszintekkel együtt 
járó körülmények mellett 

PROC 19 
Kézi keverés közeli érintkezéssel, 

kizárólag személyi védőeszköz 
rendelkezésre állása mellett 

ERC2, ERC8a, 
ERC8b, ERC8c, 
ERC8d, ERC8e, 
ERC8f 

Reaktív anyagok nyitott rendszerekben 
való széleskörű, szórt beltéri és kültéri 

felhasználása 

A Ca(OH)2 anyagot a széleskörű, szórt felhasználás 
keretében számos esetben használják: 

mezőgazdaságban, erdőgazdálkodásban, hal- és 
ráktenyésztésben, talajkezelésben és 

környezetvédelemben. 

2.1 Munkavállalói expozíció ellenőrzése 
Termékjellemző 

A MEASE-megközelítés szerint, az anyag saját kibocsátási potenciálja az expozíció egyik fő tényezője. Ezt a MEASE eszköz 
egy úgynevezett fugacitás-osztály becslésével tükrözi. A szobahőmérsékleten szilárd anyagokkal végzett műveletek során a 
fugacitás alapja az adott anyag portartalma. Ugyanakkor a folyékony fémekkel végzett műveletek esetén a fugacitás alapja a 
hőmérséklet, a folyamat hőmérsékletének és az anyag olvadáspontjának figyelembe vételével. A harmadik csoportba tartoznak 
az erősen súrlódásos feladatok, ahol az alap a súrlódás szintje, nem pedig az anyag saját kibocsátási potenciálja. Vizes oldatok 
porlasztásánál (PROC7 és 11) közepes mértékű kibocsátást tételeznek fel. 

PROC Felhasználás 
készítményben 

Tartalom 
készítményben Halmazállapot Kibocsátási potenciál 

Minden 
alkalmazható PROC nincs korlátozva vizes oldat nagyon alacsony 

Felhasznált mennyiségek 

Ennél a forgatókönyvnél azt feltételezik, hogy a műszakonként kezelt tényleges tonnatartalom nem befolyásolja az expozíciót. 
Ehelyett a művelet besorolásának (ipari vagy foglalkozásszerű) és az elhatárolás/automatizálás szintjének (ahogy azt a PROC 
mutatja) kombinációja a folyamat saját kibocsátási potenciáljának fő meghatározó tényezője. 

Felhasználás/expozíció gyakorisága és időtartama 

PROC Expozíció időtartama 

PROC 11 ≤ 240 perc 

Minden más 
alkalmazható PROC 480 perc (nincs korlátozva) 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt emberi tényezők 

A PROC-ban megjelenő összes folyamatszakasz során a műszakhoz tartozó légzési térfogat becsült értéke 10 m³/műszak (8 
óra). 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a munkavállalói expozíciót 

Mivel a magas hőmérsékletű fémmegmunkálási folyamatokban nem használnak vizes oldatokat, az üzemi körülményeket (pl. a 
folyamat hőmérsékletét és nyomását) nem tekintik lényegesnek a végrehajtott folyamatok foglalkozási expozíciós becslésénél. 

Technikai feltételek és intézkedések a folyamat (forrás) szintjén, amelyek megakadályozzák a kibocsátást 

A folyamatokban általában nincs szükség folyamatszintű kockázatkezelési intézkedésekre (pl. a kibocsátási forrás elhatárolása 
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vagy izolálása). 

Technikai feltételek és intézkedések a diszperzió ellenőrzésére a forrástól a munkavállaló felé 

PROC Izolálás szintje Helyi 
szabályozás (LC) 

LC hatékonysága 
(MEASE szerint) További információk 

PROC 19 A végrehajtott 
folyamatok során 
általában nincs 

szükség a 
munkavállalók 
izolálására a 

kibocsátási forrástól. 

nem alkalmazható n/a - 

Minden más 
alkalmazható PROC nem szükséges n/a - 

Szervezeti intézkedések a kibocsátás, diszperzió és expozíció csökkentésére/korlátozására 

Kerülni kell a belélegzést és lenyelést. Általános foglalkozás-higiéniai intézkedések szükségesek az anyag biztonságos 
kezelésének biztosításához. Ezen intézkedések közé tartoznak a jó személyi és háztartási gyakorlatok (vagyis a rendszeres 
tisztálkodás/tisztítás megfelelő tisztítóeszközökkel), az étkezés és dohányzás megtiltása a munkavégzés helyén, és 
szabványos munkaruha és cipő viselése, hacsak az alábbiakban másként nem rendelkeznek. A műszak végén le kell 
zuhanyozni, és ruhát kell váltani. Otthon ne viselje a szennyezett ruházatot! A port ne fújja le sűrített levegővel! 

A személyi védelemhez, higiéniához és egészség értékeléséhez kötődő feltételek és intézkedések 

PROC Légzésvédő eszköz 
(RPE) specifikációja 

RPE 
hatékonysága 
(hozzárendelt 

védelmi tényező, 
APF) 

Kesztyű 
specifikációja 

További személyi 
védőfelszerelések (PPE) 

PROC 11 FFP3 maszk APF=20 Mivel a Ca(OH)2 

besorolása szerint 

bőrizgató hatású, a 

védőkesztyű viselése 

a folyamat minden 

szakaszában 

kötelező. 

Szemvédő eszközt (pl. szemüveget 

vagy szemellenzőt) is viselni kell, 

kivéve, ha az alkalmazás jellege és 

típusa miatt a szemmel való 

esetleges érintkezés kizárható (pl. 

zárt folyamatok esetén). Ezen felül, 

szükség szerint, arcvédő eszközt, 

védőruhát és munkavédelmi cipőt 

is viselni kell. 

PROC 17 FFP1 maszk APF=4 

Minden más 
alkalmazható PROC nem szükséges n/a 

A fent meghatározott légzésvédő eszközöket csak akkor kell viselni, ha azzal párhuzamosan az alábbi alapelveket is 
foganatosítják: A munka időtartamának (vö. a fent leírt "expozíció időtartamával") tükröznie kell a munkavállalót érintő, a légzési 
ellenállásból és magából a légzésvédő tömegéből fakadó külön pszichológiai stresszt is, amit a fej körbezárásával együtt járó 
hőterhelés okoz. Ezen felül azt is figyelembe kell venni, hogy a légzésvédő viselése közben a munkavállalók eszközhasználati 
és kommunikációs képességei korlátozottak. 
A fenti okok miatt a munkavállalóknak (i) egészségeseknek kell lenniük (különösen a légzésvédő eszközök használatát érintő 
egészségügyi problémák vonatkozásában), és (ii) arcuk felépítésének olyannak kell lennie, hogy kevés szabad hely maradjon 
az arc és a maszk között (sebhelyek és arcszőrzet tekintetében). A fent ajánlott eszközök, amelyek hatásfoka attól függ, hogy 
mennyire szorosan zárnak az archoz, nem biztosítanak megfelelő védelmet, amennyiben nem illeszkednek pontosan és 
biztonságosan az arc körvonalához. 
A munkáltatók és az egyéni vállalkozók törvényes felelősséggel tartoznak a légzésvédő eszközök karbantartásáért és 
kiosztásáért, valamint helyes használatuk biztosításáért a munkahelyen. Ezért a légzésvédő eszközökkel kapcsolatos 
programhoz megfelelő irányelveket kell kidolgozniuk és dokumentálniuk, amelynek tartalmaznia kell a munkavállalók képzését 
is. 
A különböző légzésvédő eszközök (BS EN 529:2005 szerinti) APF értékeinek áttekintése a MEASE szójegyzékében található. 
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2.2 Környezeti expozíció ellenőrzése - csak mezőgazdasági talajvédelem esetén válik 
szükségessé 

Termékjellemzők 

Áramlás: 1% (a legrosszabb esetet feltételezve, ami a levegőben szálló por méréséből származó adatokon alapul az 
alkalmazástól mért távolság függvényében) 
 

 
(Számok forrása: Laudet, A. et al., 1999) 

Felhasznált mennyiségek 

Ca(OH)2 2 244 kg/ha 

Felhasználás gyakorisága és időtartama 

1 nap/év (egy alkalmazás évente). Évi több alkalmazás megengedett, amennyiben a 2 244 kg/ha teljes éves mennyiséget nem 
haladja meg (CaOH2) 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők 

Felszíni víz mennyisége: 300 l/m²  
Felszín területe: 1 ha 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót 

Termékek kültéri használata 
Talajkeverés mélysége: 20 cm 

Technikai feltételek és intézkedések a folyamat (forrás) szintjén, amelyek megakadályozzák a kibocsátást 

Nincs közvetlen kibocsátás a szomszédos felszíni vizekbe. 

Technikai feltételek és intézkedések a kibocsátás, levegőbe és talajba kerülés csökkentésére vagy korlátozására 

Az áramlást minimalizálni kell. 

Szervezeti intézkedések a létesítményi kibocsátás csökkentésére vagy korlátozására. 

A jó mezőgazdasági gyakorlat követelményeinek megfelelően, a mész alkalmazása előtt a mezőgazdasági talajt elemezni kell, 
és az alkalmazás mértékét az elemzés eredménye szerint kell beállítani. 
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2.2 Környezeti expozíció ellenőrzése - csak építőmérnöki talajkezelés esetén válik szükségessé 
Termékjellemzők 

Áramlás: 1% (nagyon rossz esetet feltételezve, ami a levegőben szálló por méréséből származó adatokon alapul az 
alkalmazástól mért távolság függvényében)  

 
(Számok forrása: Laudet, A. et al., 1999) 

Felhasznált mennyiségek 

Ca(OH)2 238 208 kg/ha 

Felhasználás gyakorisága és időtartama 

1 nap/év, és csak egyszer az életben. Évi több alkalmazás megengedett, amennyiben a 238 208 kg/ha teljes éves mennyiséget 
nem haladja meg (CaOH2) 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők 

Felszín területe: 1 ha 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót 

Termékek kültéri használata 
Talajkeverés mélysége: 20 cm 

Technikai feltételek és intézkedések a folyamat (forrás) szintjén, amelyek megakadályozzák a kibocsátást 

A meszet csak útépítés előtt, a technoszféra színterén kell a talajra felvinni. Nincs közvetlen kibocsátás a határos felszíni 
vizekbe. 

Technikai létesítményi feltételek és intézkedések a kibocsátás, levegőbe és talajba kerülés csökkentésére vagy 
korlátozására 

Az áramlást minimalizálni kell. 
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3. Expozíció becslése és hivatkozás a forrásra 
Foglalkozási expozíció 

A belélegzéses expozíció becsléséhez a MEASE expozíciós eszközt használták. A kockázatjellemzési arány (RCR) a tisztított 
expozíciós becslés és a vonatkozó DNEL (származtatott hatásmentes szint) hányadosa, és akkor mutat biztonságos 
felhasználást, ha értéke 1 alatt van. A belélegzéses expozíció esetén az RCR 1 mg/m³ Ca(OH)2 DNEL értékén (respirábilis por 
esetén) és a vonatkozó belélegzéses expozíció MEASE segítségével levezetett becslésén (belélegezhető por esetén) alapul. 
Így az RCR biztonsági ráhagyást is tartalmaz, mivel a respirációs frakció az EN 481 szerinti belélegezhető frakció al-frakciója. 

PROC 
A belélegzéses 

expozíciós 
becsléshez használt 

módszer 

Belélegzéses 
expozíciós 

becslés (RCR) 

A bőrön keresztüli 
expozíciós 
becsléshez 

használt módszer 

Bőrön keresztüli expozíciós 
becslés (RCR) 

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

MEASE < 1 mg/m³ (<0,001 
– 0,6) 

Mivel a Ca(OH)2 besorolása szerint bőrizgató hatású, a 
bőrön keresztüli expozíciót a technikailag megoldható 

lehető legkisebb szintre kell szorítani. A bőrt érintő 
hatásokra nem számolták ki a DNEL értékét. Emiatt ebben 

az expozíciós forgatókönyvben a bőrön keresztüli 
expozíciót nem becsülték meg. 

Környezeti expozíció a mezőgazdasági talaj védelmére 

A talaj és a felszíni vizek PEC kalkulációja a FOCUS talajcsoporton (FOCUS, 1996), valamint a talaj növényvédelmi szereinek, 
a talajvíznek, a felszíni víznek és az üledéknek a becsült környezeti koncentráció (PEC) értékeire vonatkozó számítási 
útmutatón (Kloskowksi et al., 1999) alapul. Az EUSES során lehetőleg a FOCUS/EXPOSIT modellező eszközt kell használni, 
mivel ez jobban megfelel a mezőgazdasági jellegű alkalmazásnak, mint ebben az esetben, ahol például az áramlás paraméterét 
bele kell vonni a modellezésbe. A FOCUS egy olyan modell, amelyet tipikusan biocid alkalmazásokra fejlesztettek ki, majd a 
német EXPOSIT 1.0 modell alapján továbbfejlesztették, amelyben az olyan paraméterek, mint például az áramlás, az 
összegyűjtött adatok alapján javíthatók. Miután a Ca(OH)2 anyagot felvitték a talajra, az ezután áramlás útján 
továbbvándorolhat a felszíni vizek felé. 

Környezeti 
kibocsátások Ld. a felhasznált mennyiséget 

Expozíciós 
koncentráció a 
szennyvíztisztító 
üzemekben 

Nem lényeges a mezőgazdasági talajvédelemben 

Expozíciós 
koncentráció nyílt-
tengeri vízi 
szakaszokon 

Anyag PEC (ug/l) PNEC (ug/l) RCR 

Ca(OH)2 7,48 490 0,015 

Expozíciós 
koncentráció az 
üledékekben 

A fent leírtak szerint, sem a felszíni víz expozíciója, sem mész leülepedése nem várható. Ezen felül, a 
természetes vizekben a hidroxidionok reakcióba lépnek a HCO3- ionokkal és vízzé és CO32- ionná 
alakulnak. A CO32- a Ca2+ ionnal reagálva CaCO3-tá alakul. A kalcium-karbonát kicsapódik és 
üledékként lerakódik. A kalcium-karbonát oldhatósága alacsony, és a természetes talajok alkotórésze. 

Expozíciós 
koncentráció a 
talajban és a 
talajvízben 

Anyag PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR 

Ca(OH)2 660 1080 0,61 

Expozíciós 
koncentráció a 
légkörben 

Ez a pont nem releváns. A Ca(OH)2 nem illékony. A gőznyomás 10–5 Pa alatt van. 

Az élelmiszer-
láncban lényeges 
expozíciós 
koncentráció 
(másodlagos 
mérgezés) 

Ez a pont nem releváns, mivel a Ca(OH)2 anyagok a környezetben mindenhol jelen vannak és 
alapvetőek. A lefedett felhasználások nem befolyásolják jelentősen az alkotórészek (Ca2+ és OH-) 
eloszlását a környezetben. 
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Környezeti expozíció építőmérnöki talajkezelés esetén 

Az építőmérnöki talajkezelés forgatókönyve egy közúti határátkelő forgatókönyvén alapul. Az adott közúti határátkelő műszaki 
megbeszélésén (Ispra, 2003. szeptember 5.) az EU tagállamok és az ipar megállapodtak az "út technoszférájának" 
definíciójában. Az út technoszférája úgy definiálható, hogy "az út szerkezetével, üzemeltetésével és karbantartásával - ide értve 
az útbiztonságot biztosító és vízelvezetést kezelő létesítményeket - kapcsolatos geotechnikai funkciókat hordozó megépített 
környezet. Ezt a technoszférát, amely magában foglalja az útpálya szélén a burkolt és burkolatlan leállósávot, függőlegesen a 
talajvíz szintje szabja meg. A közútfelügyelet viseli a felelősséget az út technoszférája iránt, beleértve az út biztonságát, az 
útbiztosítást, a szennyezés megelőzését és a vízkezelést:" Ezért az út technoszférája kikerült a meglévő/új anyagokra 
vonatkozó rendeletek céljából végzett kockázatbecslési értékelés végpontjai közül. A célövezet a technoszférán kívül eső 
övezet, amelyre a környezeti kockázatbecslés vonatkozik. 
 
A talaj PEC kalkulációja a FOCUS talajcsoporton (FOCUS, 1996), valamint a talaj növényvédelmi szereinek, a talajvíznek, a 
felszíni víznek és az üledéknek a becsült környezeti koncentráció (PEC) értékeire vonatkozó számítási útmutatón (Kloskowksi 
et al., 1999) alapul. Az EUSES során lehetőleg a FOCUS/EXPOSIT modellező eszközt kell használni, mivel ez jobban megfelel 
a mezőgazdasági jellegű alkalmazásnak, mint ebben az esetben, ahol például az áramlás paraméterét bele kell vonni a 
modellezésbe. A FOCUS egy olyan modell, amelyet tipikusan biocid alkalmazásokra fejlesztettek ki, majd a német EXPOSIT 
1.0 modell alapján továbbfejlesztették, amelyben az olyan paraméterek, mint például az áramlás, az összegyűjtött adatok 
alapján javíthatók. 

Környezeti 
kibocsátások Ld. a felhasznált mennyiséget 

Expozíciós 
koncentráció a 
szennyvíztisztító 
üzemekben 

Nem releváns a közúti határátkelő forgatókönyvében 

Expozíciós 
koncentráció nyílt-
tengeri vízi 
szakaszokon 

Nem releváns a közúti határátkelő forgatókönyvében 

Expozíciós 
koncentráció az 
üledékekben 

Nem releváns a közúti határátkelő forgatókönyvében 

Expozíciós 
koncentráció a 
talajban és a 
talajvízben 

Anyag PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR 

Ca(OH)2 701 1080 0,65 

Expozíciós 
koncentráció a 
légkörben 

Ez a pont nem releváns. A Ca(OH)2 nem illékony. A gőznyomás 10–5 Pa alatt van. 

Az élelmiszer-
láncban lényeges 
expozíciós 
koncentráció 
(másodlagos 
mérgezés) 

Ez a pont nem releváns, mivel a kalcium a környezetben mindenhol jelen van és alapvető. A lefedett 
felhasználások nem befolyásolják jelentősen az alkotórészek (Ca2+ és OH-) eloszlását a környezetben. 

Környezeti expozíció egyéb felhasználás esetén 

Az összes többi felhasználásra vonatkozóan nem végeznek környezeti expozíciós becslést, mivel 
• A működési feltételek és a kockázatkezelési intézkedések kevésbe szigorúak, mint a mezőgazdasági talajvédelem és 

az építőmérnöki talajkezelés esetén 
• A mész egy alkotóelem, és kémiailag mátrixhoz kötött. A kibocsátás elhanyagolható, és nem elégséges ahhoz, hogy 

pH-eltolódást okozzon a talajban, szennyvízben vagy felszíni vízben 
• A meszet kifejezetten arra használják, hogy - a széndioxiddal történő reakciója miatt - széndioxid-mentes 

belélegezhető levegőt termeljen. Ezek az alkalmazások csak arra a levegő-szakaszra vonatkoznak, ahol a mész 
tulajdonságait kihasználják  

• A semlegesítés/pH-változtatás a felhasználás célja, és a kívánt hatásokon felül más hatások nem keletkeznek.  
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4. Útmutatás a továbbfelhasználó részére annak értékeléséhez, vajon az expozíciós 
forgatókönyv keretein belül dolgozik-e 

A továbbfelhasználó akkor dolgozik az expozíciós forgatókönyv által szabott kereteken belül, ha vagy betartja a fent leírt ajánlott 
kockázatkezelési intézkedéseket, vagy a továbbfelhasználó magától igazolni tudja, hogy üzemi körülményei és az életbe 
léptetett kockázatkezelési intézkedések megfelelőek. Ezt úgy tudja megtenni, ha bemutatja, hogy a belélegzéses és bőrön 
keresztüli expozíciót a vonatkozó DNEL érték alatti szintre csökkentik (amennyiben a kérdéses folyamatokat és 
tevékenységeket a fent felsorolt PROC kategóriák lefedik), az alábbiak szerint. Ha nem állnak rendelkezésre mért adatok, a 
továbbfelhasználó az általa kiváltott expozíció felméréséhez használhat egy megfelelő osztályozási eszközt is, például a 
MEASE-t (www.ebrc.de/mease.html). A felhasznált anyag porosságát a MEASE szójegyzék szerint lehet megállapítani. Például, 
az RDM (Rotating Drum Method) szerint 2,5%-nál alacsonyabb porossággal bíró anyagok megnevezése "alacsony 
portartalmú", a 10%-nál alacsonyabb (RDM) porosságú anyagok megnevezése "közepes portartalmú", míg a 10%-nál nagyobb 
porosságú anyagok megnevezése "magas portartalmú". 

DNELbelélegzés: 1 mg/m³ (respirábilis porként) 
Fontos megjegyzés: A továbbfelhasználónak tudnia kell, hogy a fent megadott hosszú távú DNEL-érték mellett létezik az akut 
hatásokra vonatkozó DNEL is, amelynek értéke 4 mg/m³. Így, ha a biztonságos felhasználás igazolásakor az expozíciós 
becslést a hosszú távú DNEL-értékkel hasonlítják össze, az akut DNEL-értéket is teljesítik (az R.14 útmutató szerint, az akut 
expozíciós szintek a hosszú távú expozíciós becslés 2-es szorzóval történő szorzásával számolhatók ki). Amikor a MEASE-t 
használják az expozíciós becslés kiszámításához, meg kell jegyezni, hogy kockázatkezelési intézkedésként az expozíció 
időtartamát csak fél-műszakra kell lecsökkenteni (ami 40%-os expozíciós csökkentést eredményez). 

 

http://www.ebrc.de/mease.html
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9.7. számú EF: Meszes anyagok csökkentett porzású szilárd 
közegeinek/porainak foglakozásszerű felhasználása 

A munkavállalók által végzett felhasználásokat tartalmazó expozíciós forgatókönyv formátuma 
(1) 

1. Cím 
Szabadon 
megadható rövid 
cím 

Meszes anyagok csökkentett porzású szilárd közegeinek/porainak foglakozásszerű felhasználása 

Felhasználási 
leírón alapuló 
rendszerezett cím 

SU22, SU1, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU10, SU11, SU12, SU13, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, 
SU23, SU24 

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, 
PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, 

PC36, PC37, PC39, PC40 
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(a megfelelő PROC és ERC kategóriák leírását lásd az alábbi 2. fejezetben) 

Lefedett eljárások, 
feladatok, 
tevékenységek 

A lefedett eljárások, feladatok és/vagy tevékenységek leírását lásd az alábbi 2. fejezetben. 

Becslési módszer A belélegzéses expozíció becslése a MEASE expozíciós becslésen alapul. A környezeti becslés alapja a 
FOCUS-Exposit. 

2. Üzemi feltételek és kockázatkezelési intézkedések 
PROC/ERC REACH definíció Ide tartozó feladatok 

PROC 2 Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az 
ellenőrzés során alkalmanként előforduló expozícióval 

További információk az ECHA Útmutató az 
információs követelményekhez és a kémiai 
biztonsági értékeléshez című kiadványának 

R.12: A felhasználási leírók című fejezetében 
találhatók (ECHA-2010-G-05-HU). 

PROC 3 Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis 
vagy készítmény-előállítás) 

PROC 4 
Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való 

felhasználás, amelynek során felmerül az expozíció 
lehetősége 

PROC 5 
Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos 
(több fázisú, illetve jelentős érintkezéssel együtt járó) 

eljárása során végbemenő keverés, elegyítés 

PROC 8a 
Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, 

nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása 
(feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben 

PROC 8b 
Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, 

nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása 
(feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben 

PROC 9 
Anyag vagy készítmény kis tartályokba való 

továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési szakasszal 
együtt) 

PROC 10 Hengerrel vagy ecsettel való felvitel 

PROC 11 Nem ipari permetszórás 

PROC 13 Árucikkek bemártással, öntéssel való kezelése 

PROC 15 Laboratóriumi reagens felhasználása 

PROC 16 
Anyagok üzemanyagforrásként való felhasználása - az 

el nem égett terméknek való korlátozott expozíció 
várható 
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PROC 17 Kenés magas energiaszintekkel együtt járó 
körülmények mellett, részben nyitott eljárásban 

PROC 18 Zsírozás magas energiaszintekkel együtt járó 
körülmények mellett 

PROC 19 Kézi keverés közeli érintkezéssel, kizárólag személyi 
védőeszköz rendelkezésre állása mellett 

PROC 21 Alapanyagokban, illetve árucikkekben lekötött anyagok 
alacsony energiaigényű megmunkálása 

PROC 25 Egyéb forró munkaművelet (fémek) 

PROC 26 Szilárd szervetlen anyagok környezeti hőmérsékleten 
való kezelése 

ERC2, ERC8a, 
ERC8b, ERC8c, 
ERC8d, ERC8e, 
ERC8f 

Reaktív anyagok nyitott rendszerekben való 
széleskörű, szórt beltéri és kültéri felhasználása 

2.1 Munkavállalói expozíció ellenőrzése 
Termékjellemző 

A MEASE-megközelítés szerint, az anyag saját kibocsátási potenciálja az expozíció egyik fő tényezője. Ezt a MEASE eszköz 
egy úgynevezett fugacitás-osztály becslésével tükrözi. A szobahőmérsékleten szilárd anyagokkal végzett műveletek során a 
fugacitás alapja az adott anyag portartalma. Ugyanakkor a folyékony fémekkel végzett műveletek esetén a fugacitás alapja a 
hőmérséklet, a folyamat hőmérsékletének és az anyag olvadáspontjának figyelembe vételével. A harmadik csoportba tartoznak 
az erősen súrlódásos feladatok, ahol az alap a súrlódás szintje, nem pedig az anyagból fakadó kibocsátási potenciál. 

PROC Felhasználás készítményben Tartalom 
készítményben Halmazállapot Kibocsátási potenciál 

PROC 25 nincs korlátozva szilárd/por, 
olvasztott magas 

Minden más 
alkalmazható 
PROC 

nincs korlátozva szilárd/por alacsony 

Felhasznált mennyiségek 

Ennél a forgatókönyvnél azt feltételezik, hogy a műszakonként kezelt tényleges tonnatartalom nem befolyásolja az expozíciót. 
Ehelyett a művelet besorolásának (ipari vagy foglalkozásszerű) és az elhatárolás/automatizálás szintjének (ahogy azt a PROC 
mutatja) kombinációja a folyamat saját kibocsátási potenciáljának fő meghatározó tényezője. 

Felhasználás/expozíció gyakorisága és időtartama 

PROC Expozíció időtartama 

PROC 17 ≤ 240 perc 

Minden más 
alkalmazható 
PROC 

480 perc (nincs korlátozva) 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt emberi tényezők 

A PROC-ban megjelenő összes folyamatszakasz során a műszakhoz tartozó légzési térfogat becsült értéke 10 m³/műszak (8 
óra). 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a munkavállalói expozíciót 

Az üzemi körülményeket (pl. a folyamat hőmérsékletét és nyomását) nem tekintik lényegesnek a végrehajtott folyamatok 
foglalkozási expozíciós becslésénél. Ugyanakkor jelentősen magas hőmérsékletű folyamatszakaszok esetén (vagyis PROC 22, 
23, 25 esetén), a MEASE-ben az expozíciós becslés alapja a folyamat hőmérsékletének és olvadáspontjának aránya. Mivel a 
kísérő hőmérséklet az iparágakon belül változó lehet, az expozíciós becslésben, a legrosszabb esetben előforduló 
feltételezésként, a legmagasabb értékkel számoltak. Így az expozíciós forgatókönyv a folyamat összes hőmérsékletét 
automatikusan lefedi a PROC 22, 23 és PROC 25 kategóriákra. 
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Technikai feltételek és intézkedések a folyamat (forrás) szintjén, amelyek megakadályozzák a kibocsátást 

A folyamatokban általában nincs szükség folyamatszintű kockázatkezelési intézkedésekre (pl. a kibocsátási forrás elhatárolása 
vagy izolálása). 

Technikai feltételek és intézkedések a diszperzió ellenőrzésére a forrástól a munkavállaló felé 

PROC Izolálás szintje 
Helyi 

szabályozás 
(LC) 

LC 
hatékonysága 

(MEASE szerint) 
További információk 

PROC 19 

Amennyiben szükség van a 
munkavállalók izolálására a 

kibocsátási forrástól, azt a fenti 
"Felhasználás/expozíció 

gyakorisága és időtartama" pont 
tünteti fel. Az expozíció időtartama 

úgy csökkenthető, ha például 
szellőztetett (pozitív nyomású) 

vezérlőtermeket helyeznek 
üzembe, vagy az adott 

expozíciónak kitett munkavállalót 
eltávolítják a munkavégzés 

helyéről. 

nem 
alkalmazható n/a - 

Minden más 
alkalmazható 
PROC 

nem szükséges n/a - 

Szervezeti intézkedések a kibocsátás, diszperzió és expozíció csökkentésére/korlátozására 

Kerülni kell a belélegzést és lenyelést. Általános foglalkozás-higiéniai intézkedések szükségesek az anyag biztonságos 
kezelésének biztosításához. Ezen intézkedések közé tartoznak a jó személyi és háztartási gyakorlatok (vagyis a rendszeres 
tisztálkodás/tisztítás megfelelő tisztítóeszközökkel), az étkezés és dohányzás megtiltása a munkavégzés helyén, és 
szabványos munkaruha és cipő viselése, hacsak az alábbiakban másként nem rendelkeznek. A műszak végén le kell 
zuhanyozni, és ruhát kell váltani. Otthon ne viselje a szennyezett ruházatot! A port ne fújja le sűrített levegővel! 

A személyi védelemhez, higiéniához és egészség értékeléséhez kötődő feltételek és intézkedések 

PROC Légzésvédő eszköz (RPE) 
specifikációja 

RPE 
hatékonysága 
(hozzárendelt 

védelmi 
tényező, APF) 

Kesztyű 
specifikációja 

További személyi 
védőfelszerelések (PPE) 

PROC 4, 5, 11, 26 FFP1 maszk APF=4 

Mivel a Ca(OH)2 

besorolása szerint 

bőrizgató hatású, 

a védőkesztyű 

viselése a 

folyamat minden 

szakaszában 

kötelező. 

Szemvédő eszközt (pl. 

szemüveget vagy 

szemellenzőt) is viselni kell, 

kivéve, ha az alkalmazás 

jellege és típusa miatt a 

szemmel való esetleges 

érintkezés kizárható (pl. 

zárt folyamatok esetén). 

Ezen felül, szükség szerint, 

arcvédő eszközt, védőruhát 

és munkavédelmi cipőt is 

viselni kell. 

PROC 16, 17, 18, 
25 FFP2 maszk APF=10 

Minden más 
alkalmazható 
PROC 

nem szükséges n/a 

A fent meghatározott légzésvédő eszközöket csak akkor kell viselni, ha azzal párhuzamosan az alábbi alapelveket is 
foganatosítják: A munka időtartamának (vö. a fent leírt "expozíció időtartamával") tükröznie kell a munkavállalót érintő, a légzési 
ellenállásból és magából a légzésvédő tömegéből fakadó külön pszichológiai stresszt is, amit a fej körbezárásával együtt járó 
hőterhelés okoz. Ezen felül azt is figyelembe kell venni, hogy a légzésvédő viselése közben a munkavállalók eszközhasználati 
és kommunikációs képességei korlátozottak. 
A fenti okok miatt a munkavállalóknak (i) egészségeseknek kell lenniük (különösen a légzésvédő eszközök használatát érintő 
egészségügyi problémák vonatkozásában), és (ii) arcuk felépítésének olyannak kell lennie, hogy kevés szabad hely maradjon 
az arc és a maszk között (sebhelyek és arcszőrzet tekintetében). A fent ajánlott eszközök, amelyek hatásfoka attól függ, hogy 
mennyire szorosan zárnak az archoz, nem biztosítanak megfelelő védelmet, amennyiben nem illeszkednek pontosan és 
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biztonságosan az arc körvonalához. 
A munkáltatók és az egyéni vállalkozók törvényes felelősséggel tartoznak a légzésvédő eszközök karbantartásáért és 
kiosztásáért, valamint helyes használatuk biztosításáért a munkahelyen. Ezért a légzésvédő eszközökkel kapcsolatos 
programhoz megfelelő irányelveket kell kidolgozniuk és dokumentálniuk, amelynek tartalmaznia kell a munkavállalók képzését 
is. 
A különböző légzésvédő eszközök (BS EN 529:2005 szerinti) APF értékeinek áttekintése a MEASE szójegyzékében található. 

2.2 Környezeti expozíció ellenőrzése - csak mezőgazdasági talajvédelem esetén válik 
szükségessé 

Termékjellemzők 

Áramlás: 1% (a legrosszabb esetet feltételezve, ami a levegőben szálló por méréséből származó adatokon alapul az 
alkalmazástól mért távolság függvényében) 
 

 
(Számok forrása: Laudet, A. et al., 1999) 

Felhasznált mennyiségek 

Ca(OH)2 2 244 kg/ha 

Felhasználás gyakorisága és időtartama 

1 nap/év (egy alkalmazás évente). Évi több alkalmazás megengedett, amennyiben a 2 244 kg/ha teljes éves mennyiséget nem 
haladja meg (CaOH2) 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők 

Felszíni víz mennyisége: 300 l/m²  
Felszín területe: 1 ha 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót 

Termékek kültéri használata 
Talajkeverés mélysége: 20 cm 

Technikai feltételek és intézkedések a folyamat (forrás) szintjén, amelyek megakadályozzák a kibocsátást 

Nincs közvetlen kibocsátás a szomszédos felszíni vizekbe. 

Technikai feltételek és intézkedések a kibocsátás, levegőbe és talajba kerülés csökkentésére vagy korlátozására 

Az áramlást minimalizálni kell. 
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Szervezeti intézkedések a létesítményi kibocsátás csökkentésére vagy korlátozására. 

A jó mezőgazdasági gyakorlat követelményeinek megfelelően, a mész alkalmazása előtt a mezőgazdasági talajt elemezni kell, 
és az alkalmazás mértékét az elemzés eredménye szerint kell beállítani. 

2.2 Környezeti expozíció ellenőrzése - csak építőmérnöki talajkezelés esetén válik szükségessé 
Termékjellemzők 

Áramlás: 1% (nagyon rossz esetet feltételezve, ami a levegőben szálló por méréséből származó adatokon alapul az 
alkalmazástól mért távolság függvényében)  

 
(Számok forrása: Laudet, A. et al., 1999) 

Felhasznált mennyiségek 

Ca(OH)2 238 208 kg/ha 

Felhasználás gyakorisága és időtartama 

1 nap/év, és csak egyszer az életben. Évi több alkalmazás megengedett, amennyiben a 238 208 kg/ha teljes éves mennyiséget 
nem haladja meg (CaOH2) 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők 

Felszín területe: 1 ha 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót 

Termékek kültéri használata 
Talajkeverés mélysége: 20 cm 

Technikai feltételek és intézkedések a folyamat (forrás) szintjén, amelyek megakadályozzák a kibocsátást 

A meszet csak útépítés előtt, a technoszféra színterén kell a talajra felvinni. Nincs közvetlen kibocsátás a határos felszíni 
vizekbe. 

Technikai létesítményi feltételek és intézkedések a kibocsátás, levegőbe és talajba kerülés csökkentésére vagy 
korlátozására 

Az áramlást minimalizálni kell. 
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3. Expozíció becslése és hivatkozás a forrásra 
Foglalkozási expozíció 

A belélegzéses expozíció becsléséhez a MEASE expozíciós eszközt használták. A kockázatjellemzési arány (RCR) a tisztított 
expozíciós becslés és a vonatkozó DNEL (származtatott hatásmentes szint) hányadosa, és akkor mutat biztonságos 
felhasználást, ha értéke 1 alatt van. A belélegzéses expozíció esetén az RCR 1 mg/m³ Ca(OH)2 DNEL értékén (respirábilis por 
esetén) és a vonatkozó belélegzéses expozíció MEASE segítségével levezetett becslésén (belélegezhető por esetén) alapul. 
Így az RCR biztonsági ráhagyást is tartalmaz, mivel a respirációs frakció az EN 481 szerinti belélegezhető frakció al-frakciója. 

PROC A belélegzéses expozíciós 
becsléshez használt módszer 

Belélegzéses 
expozíciós 

becslés (RCR) 

A bőrön 
keresztüli 
expozíciós 
becsléshez 

használt 
módszer 

Bőrön keresztüli 
expozíciós becslés (RCR) 

PROC 2, 3, 4, 5, 
8a, 8b, 9, 10, 11, 
13, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 25, 26 

MEASE < 1 mg/m³ (0,01 
– 0,75) 

Mivel a Ca(OH)2 besorolása szerint bőrizgató 
hatású, a bőrön keresztüli expozíciót a 

technikailag megoldható lehető legkisebb szintre 
kell szorítani. A bőrt érintő hatásokra nem 

számolták ki a DNEL értékét. Emiatt ebben az 
expozíciós forgatókönyvben a bőrön keresztüli 

expozíciót nem becsülték meg. 

Környezeti expozíció a mezőgazdasági talaj védelmére 

A talaj és a felszíni vizek PEC kalkulációja a FOCUS talajcsoporton (FOCUS, 1996), valamint a talaj növényvédelmi szereinek, 
a talajvíznek, a felszíni víznek és az üledéknek a becsült környezeti koncentráció (PEC) értékeire vonatkozó számítási 
útmutatón (Kloskowksi et al., 1999) alapul. Az EUSES során lehetőleg a FOCUS/EXPOSIT modellező eszközt kell használni, 
mivel ez jobban megfelel a mezőgazdasági jellegű alkalmazásnak, mint ebben az esetben, ahol például az áramlás paraméterét 
bele kell vonni a modellezésbe. A FOCUS egy olyan modell, amelyet tipikusan biocid alkalmazásokra fejlesztettek ki, majd a 
német EXPOSIT 1.0 modell alapján továbbfejlesztették, amelyben az olyan paraméterek, mint például az áramlás, az 
összegyűjtött adatok alapján javíthatók. Miután a Ca(OH)2 anyagot felvitték a talajra, az ezután áramlás útján 
továbbvándorolhat a felszíni vizek felé. 

Környezeti 
kibocsátások Ld. a felhasznált mennyiséget 

Expozíciós 
koncentráció a 
szennyvíztisztító 
üzemekben 

Nem lényeges a mezőgazdasági talajvédelemben 

Expozíciós 
koncentráció nyílt-
tengeri vízi 
szakaszokon 

Anyag PEC (ug/l) PNEC (ug/l) RCR 

Ca(OH)2 7,48 490 0,015 

Expozíciós 
koncentráció az 
üledékekben 

A fent leírtak szerint, sem a felszíni víz expozíciója, sem mész leülepedése nem várható. Ezen felül, a 
természetes vizekben a hidroxidionok reakcióba lépnek a HCO3- ionokkal és vízzé és CO32- ionná 
alakulnak. A CO32- a Ca2+ ionnal reagálva CaCO3-tá alakul. A kalcium-karbonát kicsapódik és 
üledékként lerakódik. A kalcium-karbonát oldhatósága alacsony, és a természetes talajok alkotórésze. 

Expozíciós 
koncentráció a 
talajban és a 
talajvízben 

Anyag PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR 

Ca(OH)2 660 1080 0,61 

Expozíciós 
koncentráció a 
légkörben 

Ez a pont nem releváns. A Ca(OH)2 nem illékony. A gőznyomás 10–5 Pa alatt van. 

Az élelmiszer-
láncban lényeges 
expozíciós 
koncentráció 
(másodlagos 
mérgezés) 

Ez a pont nem releváns, mivel a kalcium a környezetben mindenhol jelen van és alapvető. A lefedett 
felhasználások nem befolyásolják jelentősen az alkotórészek (Ca2+ és OH-) eloszlását a környezetben. 
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Környezeti expozíció építőmérnöki talajkezelés esetén 

Az építőmérnöki talajkezelés forgatókönyve egy közúti határátkelő forgatókönyvén alapul. Az adott közúti határátkelő műszaki 
megbeszélésén (Ispra, 2003. szeptember 5.) az EU tagállamok és az ipar megállapodtak az "út technoszférájának" 
definíciójában. Az út technoszférája úgy definiálható, hogy "az út szerkezetével, üzemeltetésével és karbantartásával - ide értve 
az útbiztonságot biztosító és vízelvezetést kezelő létesítményeket - kapcsolatos geotechnikai funkciókat hordozó megépített 
környezet. Ezt a technoszférát, amely magában foglalja az útpálya szélén a burkolt és burkolatlan leállósávot, függőlegesen a 
talajvíz szintje szabja meg. A közútfelügyelet viseli a felelősséget az út technoszférája iránt, beleértve az út biztonságát, az 
útbiztosítást, a szennyezés megelőzését és a vízkezelést:" Ezért az út technoszférája kikerült a meglévő/új anyagokra 
vonatkozó rendeletek céljából végzett kockázatbecslési értékelés végpontjai közül. A célövezet a technoszférán kívül eső 
övezet, amelyre a környezeti kockázatbecslés vonatkozik. 
 
A talaj PEC kalkulációja a FOCUS talajcsoporton (FOCUS, 1996), valamint a talaj növényvédelmi szereinek, a talajvíznek, a 
felszíni víznek és az üledéknek a becsült környezeti koncentráció (PEC) értékeire vonatkozó számítási útmutatón (Kloskowksi 
et al., 1999) alapul. Az EUSES során lehetőleg a FOCUS/EXPOSIT modellező eszközt kell használni, mivel ez jobban megfelel 
a mezőgazdasági jellegű alkalmazásnak, mint ebben az esetben, ahol például az áramlás paraméterét bele kell vonni a 
modellezésbe. A FOCUS egy olyan modell, amelyet tipikusan biocid alkalmazásokra fejlesztettek ki, majd a német EXPOSIT 
1.0 modell alapján továbbfejlesztették, amelyben az olyan paraméterek, mint például az áramlás, az összegyűjtött adatok 
alapján javíthatók. 

Környezeti 
kibocsátások Ld. a felhasznált mennyiséget 

Expozíciós 
koncentráció a 
szennyvíztisztító 
üzemekben 

Nem releváns a közúti határátkelő forgatókönyvében 

Expozíciós 
koncentráció nyílt-
tengeri vízi 
szakaszokon 

Nem releváns a közúti határátkelő forgatókönyvében 

Expozíciós 
koncentráció az 
üledékekben 

Nem releváns a közúti határátkelő forgatókönyvében 

Expozíciós 
koncentráció a 
talajban és a 
talajvízben 

Anyag PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR 

Ca(OH)2 701 1080 0,65 

Expozíciós 
koncentráció a 
légkörben 

Ez a pont nem releváns. A Ca(OH)2 nem illékony. A gőznyomás 10–5 Pa alatt van. 

Az élelmiszer-
láncban lényeges 
expozíciós 
koncentráció 
(másodlagos 
mérgezés) 

Ez a pont nem releváns, mivel a kalcium a környezetben mindenhol jelen van és alapvető. A lefedett 
felhasználások nem befolyásolják jelentősen az alkotórészek (Ca2+ és OH-) eloszlását a környezetben. 

Környezeti expozíció egyéb felhasználás esetén 

Az összes többi felhasználásra vonatkozóan nem végeznek környezeti expozíciós becslést, mivel 
• A működési feltételek és a kockázatkezelési intézkedések kevésbe szigorúak, mint a mezőgazdasági talajvédelem és 

az építőmérnöki talajkezelés esetén 
• A mész egy alkotóelem, és kémiailag mátrixhoz kötött. A kibocsátás elhanyagolható, és nem elégséges ahhoz, hogy 

pH-eltolódást okozzon a talajban, szennyvízben vagy felszíni vízben 
• A meszet kifejezetten arra használják, hogy - a széndioxiddal történő reakciója miatt - széndioxid-mentes 

belélegezhető levegőt termeljen. Ezek az alkalmazások csak arra a levegő-szakaszra vonatkoznak, ahol a mész 
tulajdonságait kihasználják  

• A semlegesítés/pH-változtatás a felhasználás célja, és a kívánt hatásokon felül más hatások nem keletkeznek.  
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4. Útmutatás a továbbfelhasználó részére annak értékeléséhez, vajon az expozíciós 
forgatókönyv keretein belül dolgozik-e 

A továbbfelhasználó akkor dolgozik az expozíciós forgatókönyv által szabott kereteken belül, ha vagy betartja a fent leírt ajánlott 
kockázatkezelési intézkedéseket, vagy a továbbfelhasználó magától igazolni tudja, hogy üzemi körülményei és az életbe 
léptetett kockázatkezelési intézkedések megfelelőek. Ezt úgy tudja megtenni, ha bemutatja, hogy a belélegzéses és bőrön 
keresztüli expozíciót a vonatkozó DNEL érték alatti szintre csökkentik (amennyiben a kérdéses folyamatokat és 
tevékenységeket a fent felsorolt PROC kategóriák lefedik), az alábbiak szerint. Ha nem állnak rendelkezésre mért adatok, a 
továbbfelhasználó az általa kiváltott expozíció felméréséhez használhat egy megfelelő osztályozási eszközt is, például a 
MEASE-t (www.ebrc.de/mease.html). A felhasznált anyag porosságát a MEASE szójegyzék szerint lehet megállapítani. Például, 
az RDM (Rotating Drum Method) szerint 2,5%-nál alacsonyabb porossággal bíró anyagok megnevezése "alacsony 
portartalmú", a 10%-nál alacsonyabb (RDM) porosságú anyagok megnevezése "közepes portartalmú", míg a 10%-nál nagyobb 
porosságú anyagok megnevezése "magas portartalmú". 

DNELbelélegzés: 1 mg/m³ (respirábilis porként) 
Fontos megjegyzés: A továbbfelhasználónak tudnia kell, hogy a fent megadott hosszú távú DNEL-érték mellett létezik az akut 
hatásokra vonatkozó DNEL is, amelynek értéke 4 mg/m³. Így, ha a biztonságos felhasználás igazolásakor az expozíciós 
becslést a hosszú távú DNEL-értékkel hasonlítják össze, az akut DNEL-értéket is teljesítik (az R.14 útmutató szerint, az akut 
expozíciós szintek a hosszú távú expozíciós becslés 2-es szorzóval történő szorzásával számolhatók ki). Amikor a MEASE-t 
használják az expozíciós becslés kiszámításához, meg kell jegyezni, hogy kockázatkezelési intézkedésként az expozíció 
időtartamát csak fél-műszakra kell lecsökkenteni (ami 40%-os expozíciós csökkentést eredményez). 

 

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


BIZTONSÁGI ADATLAP a Ca(OH)2 anyaghoz, amely az 

1907/2006/EK számú REACH rendelet II. mellékletének, az 1272/2008/EK 
rendeletnek és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően készült 

  
Verzió: 2.0/HU 
Felülvizsgálat dátuma: 08. Március/2013                                                                       Nyomtatás dátuma: 30/07/2014 

82 / 131 oldal 

 

9.8. számú EF: Meszes anyagok közepes portartalmú szilárd 
közegeinek/porainak foglakozásszerű felhasználása 

A munkavállalók által végzett felhasználásokat tartalmazó expozíciós forgatókönyv formátuma 
(1) 

1. Cím 
Szabadon 
megadható rövid 
cím 

Meszes anyagok közepes portartalmú szilárd közegeinek/porainak foglalkozásszerű felhasználása 

Felhasználási 
leírón alapuló 
rendszerezett cím 

SU22, SU1, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU10, SU11, SU12, SU13, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, 
SU23, SU24 

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, 
PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, 

PC36, PC37, PC39, PC40 
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(a megfelelő PROC és ERC kategóriák leírását lásd az alábbi 2. fejezetben) 

Lefedett eljárások, 
feladatok, 
tevékenységek 

A lefedett eljárások, feladatok és/vagy tevékenységek leírását lásd az alábbi 2. fejezetben. 

Becslési módszer A belélegzéses expozíció becslése a MEASE expozíciós becslésen alapul. A környezeti becslés alapja a 
FOCUS-Exposit. 

2. Üzemi feltételek és kockázatkezelési intézkedések 
PROC/ERC REACH definíció Ide tartozó feladatok 

PROC 2 Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során 
alkalmanként előforduló expozícióval 

További információk az ECHA 
Útmutató az információs 

követelményekhez és a kémiai 
biztonsági értékeléshez című 

kiadványának R.12: A felhasználási 
leírók című fejezetében találhatók 

(ECHA-2010-G-05-HU). 

PROC 3 Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy 
készítmény-előállítás) 

PROC 4 Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, 
amelynek során felmerül az expozíció lehetősége 

PROC 5 
Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos (több 

fázisú, illetve jelentős érintkezéssel együtt járó) eljárása során 
végbemenő keverés, elegyítés 

PROC 8a 
Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 

tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) 
nem kijelölt létesítményekben 

PROC 8b 
Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 

tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) 
kijelölt létesítményekben 

PROC 9 Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt 
töltősor, a mérési szakasszal együtt) 

PROC 10 Hengerrel vagy ecsettel való felvitel 

PROC 11 Nem ipari permetszórás 

PROC 13 Árucikkek bemártással, öntéssel való kezelése 

PROC 15 Laboratóriumi reagens felhasználása 

PROC 16 Anyagok üzemanyagforrásként való felhasználása - az el nem 
égett terméknek való korlátozott expozíció várható 

PROC 17 Kenés magas energiaszintekkel együtt járó körülmények mellett, 
részben nyitott eljárásban 
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PROC 18 Zsírozás magas energiaszintekkel együtt járó körülmények 
mellett 

PROC 19 Kézi keverés közeli érintkezéssel, kizárólag személyi 
védőeszköz rendelkezésre állása mellett 

PROC 25 Egyéb forró munkaművelet (fémek) 

PROC 26 Szilárd szervetlen anyagok környezeti hőmérsékleten való 
kezelése 

ERC2, ERC8a, 
ERC8b, ERC8c, 
ERC8d, ERC8e, 
ERC8f 

Reaktív anyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt 
beltéri és kültéri felhasználása 

2.1 Munkavállalói expozíció ellenőrzése 
Termékjellemző 

A MEASE-megközelítés szerint, az anyag saját kibocsátási potenciálja az expozíció egyik fő tényezője. Ezt a MEASE eszköz 
egy úgynevezett fugacitás-osztály becslésével tükrözi. A szobahőmérsékleten szilárd anyagokkal végzett műveletek során a 
fugacitás alapja az adott anyag portartalma. Ugyanakkor a folyékony fémekkel végzett műveletek esetén a fugacitás alapja a 
hőmérséklet, a folyamat hőmérsékletének és az anyag olvadáspontjának figyelembe vételével. A harmadik csoportba tartoznak 
az erősen súrlódásos feladatok, ahol az alap a súrlódás szintje, nem pedig az anyagból fakadó kibocsátási potenciál. 

PROC Felhasználás készítményben Tartalom 
készítményben Halmazállapot Kibocsátási potenciál 

PROC 25 nincs korlátozva szilárd/por, 
olvasztott magas 

Minden más 
alkalmazható 
PROC 

nincs korlátozva szilárd/por közepes 

Felhasznált mennyiségek 

Ennél a forgatókönyvnél azt feltételezik, hogy a műszakonként kezelt tényleges tonnatartalom nem befolyásolja az expozíciót. 
Ehelyett a művelet besorolásának (ipari vagy foglalkozásszerű) és az elhatárolás/automatizálás szintjének (ahogy azt a PROC 
mutatja) kombinációja a folyamat saját kibocsátási potenciáljának fő meghatározó tényezője. 

Felhasználás/expozíció gyakorisága és időtartama 

PROC Expozíció időtartama 

PROC 11, 16, 17, 
18, 19 ≤ 240 perc 

Minden más 
alkalmazható 
PROC 

480 perc (nincs korlátozva) 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt emberi tényezők 

A PROC-ban megjelenő összes folyamatszakasz során a műszakhoz tartozó légzési térfogat becsült értéke 10 m³/műszak (8 
óra). 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a munkavállalói expozíciót 

Az üzemi körülményeket (pl. a folyamat hőmérsékletét és nyomását) nem tekintik lényegesnek a végrehajtott folyamatok 
foglalkozási expozíciós becslésénél. Ugyanakkor jelentősen magas hőmérsékletű folyamatszakaszok esetén (vagyis PROC 22, 
23, 25 esetén), a MEASE-ben az expozíciós becslés alapja a folyamat hőmérsékletének és olvadáspontjának aránya. Mivel a 
kísérő hőmérséklet az iparágakon belül változó lehet, az expozíciós becslésben, a legrosszabb esetben előforduló 
feltételezésként, a legmagasabb értékkel számoltak. Így az expozíciós forgatókönyv a folyamat összes hőmérsékletét 
automatikusan lefedi a PROC 22, 23 és PROC 25 kategóriákra. 

Technikai feltételek és intézkedések a folyamat (forrás) szintjén, amelyek megakadályozzák a kibocsátást 

A folyamatokban általában nincs szükség folyamatszintű kockázatkezelési intézkedésekre (pl. a kibocsátási forrás elhatárolása 
vagy izolálása). 



BIZTONSÁGI ADATLAP a Ca(OH)2 anyaghoz, amely az 

1907/2006/EK számú REACH rendelet II. mellékletének, az 1272/2008/EK 
rendeletnek és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően készült 

  
Verzió: 2.0/HU 
Felülvizsgálat dátuma: 08. Március/2013                                                                       Nyomtatás dátuma: 30/07/2014 

84 / 131 oldal 

 

Technikai feltételek és intézkedések a diszperzió ellenőrzésére a forrástól a munkavállaló felé 

PROC Izolálás szintje 
Helyi 

szabályozás 
(LC) 

LC 
hatékonysága 

(MEASE szerint) 
További információk 

PROC 11, 16 
Amennyiben szükség van a 

munkavállalók izolálására a 

kibocsátási forrástól, azt a fenti 

"Felhasználás/expozíció 

gyakorisága és időtartama" pont 

tünteti fel. Az expozíció időtartama 

úgy csökkenthető, ha például 

szellőztetett (pozitív nyomású) 

vezérlőtermeket helyeznek 

üzembe, vagy az adott 

expozíciónak kitett munkavállalót 

eltávolítják a munkavégzés 

helyéről. 

általános helyi 
elszívó 

szellőztetés 
72 % - 

PROC 17, 18 
integrált helyi 

elszívó 
szellőztetés 

87 % - 

PROC 19 nem 
alkalmazható n/a - 

Minden más 
alkalmazható 
PROC 

nem szükséges n/a - 

Szervezeti intézkedések a kibocsátás, diszperzió és expozíció csökkentésére/korlátozására 

Kerülni kell a belélegzést és lenyelést. Általános foglalkozás-higiéniai intézkedések szükségesek az anyag biztonságos 
kezelésének biztosításához. Ezen intézkedések közé tartoznak a jó személyi és háztartási gyakorlatok (vagyis a rendszeres 
tisztálkodás/tisztítás megfelelő tisztítóeszközökkel), az étkezés és dohányzás megtiltása a munkavégzés helyén, és 
szabványos munkaruha és cipő viselése, hacsak az alábbiakban másként nem rendelkeznek. A műszak végén le kell 
zuhanyozni, és ruhát kell váltani. Otthon ne viselje a szennyezett ruházatot! A port ne fújja le sűrített levegővel! 

A személyi védelemhez, higiéniához és egészség értékeléséhez kötődő feltételek és intézkedések 

PROC Légzésvédő eszköz (RPE) 
specifikációja 

RPE 
hatékonysága 
(hozzárendelt 

védelmi 
tényező, APF) 

Kesztyű 
specifikációja 

További személyi 
védőfelszerelések (PPE) 

PROC 2, 3, 16, 19 FFP1 maszk APF=4 

Mivel a Ca(OH)2 
besorolása szerint 
bőrizgató hatású, 

a védőkesztyű 
viselése a 

folyamat minden 
szakaszában 

kötelező. 

Szemvédő eszközt (pl. 
szemüveget vagy 

szemellenzőt) is viselni kell, 
kivéve, ha az alkalmazás 
jellege és típusa miatt a 
szemmel való esetleges 
érintkezés kizárható (pl. 
zárt folyamatok esetén). 

Ezen felül, szükség szerint, 
arcvédő eszközt, védőruhát 
és munkavédelmi cipőt is 

viselni kell. 

PROC 4, 5, 8a, 8b, 
9, 10, 13, 17, 18, 
25, 26 

FFP2 maszk APF=10 

PROC 11 FFP1 maszk APF=10 

PROC 15 nem szükséges n/a 

A fent meghatározott légzésvédő eszközöket csak akkor kell viselni, ha azzal párhuzamosan az alábbi alapelveket is 
foganatosítják: A munka időtartamának (vö. a fent leírt "expozíció időtartamával") tükröznie kell a munkavállalót érintő, a légzési 
ellenállásból és magából a légzésvédő tömegéből fakadó külön pszichológiai stresszt is, amit a fej körbezárásával együtt járó 
hőterhelés okoz. Ezen felül azt is figyelembe kell venni, hogy a légzésvédő viselése közben a munkavállalók eszközhasználati 
és kommunikációs képességei korlátozottak. 
A fenti okok miatt a munkavállalóknak (i) egészségeseknek kell lenniük (különösen a légzésvédő eszközök használatát érintő 
egészségügyi problémák vonatkozásában), és (ii) arcuk felépítésének olyannak kell lennie, hogy kevés szabad hely maradjon 
az arc és a maszk között (sebhelyek és arcszőrzet tekintetében). A fent ajánlott eszközök, amelyek hatásfoka attól függ, hogy 
mennyire szorosan zárnak az archoz, nem biztosítanak megfelelő védelmet, amennyiben nem illeszkednek pontosan és 
biztonságosan az arc körvonalához. 
A munkáltatók és az egyéni vállalkozók törvényes felelősséggel tartoznak a légzésvédő eszközök karbantartásáért és 
kiosztásáért, valamint helyes használatuk biztosításáért a munkahelyen. Ezért a légzésvédő eszközökkel kapcsolatos 
programhoz megfelelő irányelveket kell kidolgozniuk és dokumentálniuk, amelynek tartalmaznia kell a munkavállalók képzését 
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is. 
A különböző légzésvédő eszközök (BS EN 529:2005 szerinti) APF értékeinek áttekintése a MEASE szójegyzékében található. 

2.2 Környezeti expozíció ellenőrzése - csak mezőgazdasági talajvédelem esetén válik 
szükségessé 

Termékjellemzők 

Áramlás: 1% (a legrosszabb esetet feltételezve, ami a levegőben szálló por méréséből származó adatokon alapul az 
alkalmazástól mért távolság függvényében) 
 

 
(Számok forrása: Laudet, A. et al., 1999) 

Felhasznált mennyiségek 

Ca(OH)2 2 244 kg/ha 

Felhasználás gyakorisága és időtartama 

1 nap/év (egy alkalmazás évente). Évi több alkalmazás megengedett, amennyiben a 2 244 kg/ha teljes éves mennyiséget nem 
haladja meg (CaOH2) 
 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők 

Felszíni víz mennyisége: 300 l/m²  
Felszín területe: 1 ha 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót 

Termékek kültéri használata 
Talajkeverés mélysége: 20 cm 

Technikai feltételek és intézkedések a folyamat (forrás) szintjén, amelyek megakadályozzák a kibocsátást 

Nincs közvetlen kibocsátás a szomszédos felszíni vizekbe. 

Technikai feltételek és intézkedések a kibocsátás, levegőbe és talajba kerülés csökkentésére vagy korlátozására 

Az áramlást minimalizálni kell. 

Szervezeti intézkedések a létesítményi kibocsátás csökkentésére vagy korlátozására. 

A jó mezőgazdasági gyakorlat követelményeinek megfelelően, a mész alkalmazása előtt a mezőgazdasági talajt elemezni kell, 
és az alkalmazás mértékét az elemzés eredménye szerint kell beállítani. 
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2.2 Környezeti expozíció ellenőrzése - csak építőmérnöki talajkezelés esetén válik szükségessé 
Termékjellemzők 

Áramlás: 1% (nagyon rossz esetet feltételezve, ami a levegőben szálló por méréséből származó adatokon alapul az 
alkalmazástól mért távolság függvényében)  

 
(Számok forrása: Laudet, A. et al., 1999) 

Felhasznált mennyiségek 

Ca(OH)2 238 208 kg/ha 

Felhasználás gyakorisága és időtartama 

1 nap/év, és csak egyszer az életben. Évi több alkalmazás megengedett, amennyiben a 238 208 kg/ha teljes éves mennyiséget 
nem haladja meg (CaOH2) 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők 

Felszín területe: 1 ha 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót 

Termékek kültéri használata 
Talajkeverés mélysége: 20 cm 

Technikai feltételek és intézkedések a folyamat (forrás) szintjén, amelyek megakadályozzák a kibocsátást 

A meszet csak útépítés előtt, a technoszféra színterén kell a talajra felvinni. Nincs közvetlen kibocsátás a határos felszíni 
vizekbe. 

Technikai létesítményi feltételek és intézkedések a kibocsátás, levegőbe és talajba kerülés csökkentésére vagy 
korlátozására 

Az áramlást minimalizálni kell. 
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3. Expozíció becslése és hivatkozás a forrásra 
Foglalkozási expozíció 

A belélegzéses expozíció becsléséhez a MEASE expozíciós eszközt használták. A kockázatjellemzési arány (RCR) a tisztított 
expozíciós becslés és a vonatkozó DNEL (származtatott hatásmentes szint) hányadosa, és akkor mutat biztonságos 
felhasználást, ha értéke 1 alatt van. A belélegzéses expozíció esetén az RCR 1 mg/m³ Ca(OH)2 DNEL értékén (respirábilis por 
esetén) és a vonatkozó belélegzéses expozíció MEASE segítségével levezetett becslésén (belélegezhető por esetén) alapul. 
Így az RCR biztonsági ráhagyást is tartalmaz, mivel a respirációs frakció az EN 481 szerinti belélegezhető frakció al-frakciója. 

PROC A belélegzéses expozíciós 
becsléshez használt módszer 

Belélegzéses 
expozíciós 

becslés (RCR) 

A bőrön 
keresztüli 
expozíciós 
becsléshez 

használt 
módszer 

Bőrön keresztüli 
expozíciós becslés (RCR) 

PROC 2, 3, 4, 5, 
8a, 8b, 9, 10, 11, 
13, 15, 16, 17, 18, 
19, 25, 26 

MEASE < 1 mg/m³ (0,25 
– 0,825) 

Mivel a Ca(OH)2 besorolása szerint bőrizgató 
hatású, a bőrön keresztüli expozíciót a 

technikailag megoldható lehető legkisebb szintre 
kell szorítani. A bőrt érintő hatásokra nem 

számolták ki a DNEL értékét. Emiatt ebben az 
expozíciós forgatókönyvben a bőrön keresztüli 

expozíciót nem becsülték meg. 

Környezeti expozíció a mezőgazdasági talaj védelmére 

A talaj és a felszíni vizek PEC kalkulációja a FOCUS talajcsoporton (FOCUS, 1996), valamint a talaj növényvédelmi szereinek, 
a talajvíznek, a felszíni víznek és az üledéknek a becsült környezeti koncentráció (PEC) értékeire vonatkozó számítási 
útmutatón (Kloskowksi et al., 1999) alapul. Az EUSES során lehetőleg a FOCUS/EXPOSIT modellező eszközt kell használni, 
mivel ez jobban megfelel a mezőgazdasági jellegű alkalmazásnak, mint ebben az esetben, ahol például az áramlás paraméterét 
bele kell vonni a modellezésbe. A FOCUS egy olyan modell, amelyet tipikusan biocid alkalmazásokra fejlesztettek ki, majd a 
német EXPOSIT 1.0 modell alapján továbbfejlesztették, amelyben az olyan paraméterek, mint például az áramlás, az 
összegyűjtött adatok alapján javíthatók. Miután a Ca(OH)2 anyagot felvitték a talajra, az ezután áramlás útján 
továbbvándorolhat a felszíni vizek felé. 

Környezeti 
kibocsátások Ld. a felhasznált mennyiséget 

Expozíciós 
koncentráció a 
szennyvíztisztító 
üzemekben 

Nem lényeges a mezőgazdasági talajvédelemben 

Expozíciós 
koncentráció nyílt-
tengeri vízi 
szakaszokon 

Anyag PEC (ug/l) PNEC (ug/l) RCR 

Ca(OH)2 7,48 490 0,015 

Expozíciós 
koncentráció az 
üledékekben 

A fent leírtak szerint, sem a felszíni víz expozíciója, sem mész leülepedése nem várható. Ezen felül, a 
természetes vizekben a hidroxidionok reakcióba lépnek a HCO3- ionokkal és vízzé és CO32- ionná 
alakulnak. A CO32- a Ca2+ ionnal reagálva CaCO3-tá alakul. A kalcium-karbonát kicsapódik és 
üledékként lerakódik. A kalcium-karbonát oldhatósága alacsony, és a természetes talajok alkotórésze. 

Expozíciós 
koncentráció a 
talajban és a 
talajvízben 

Anyag PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR 

Ca(OH)2 660 1080 0,61 

Expozíciós 
koncentráció a 
légkörben 

Ez a pont nem releváns. A Ca(OH)2 nem illékony. A gőznyomás 10–5 Pa alatt van. 

Az élelmiszer-
láncban lényeges 
expozíciós 
koncentráció 
(másodlagos 
mérgezés) 

Ez a pont nem releváns, mivel a kalcium a környezetben mindenhol jelen van és alapvető. A lefedett 
felhasználások nem befolyásolják jelentősen az alkotórészek (Ca2+ és OH-) eloszlását a környezetben. 
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Környezeti expozíció építőmérnöki talajkezelés esetén 

Az építőmérnöki talajkezelés forgatókönyve egy közúti határátkelő forgatókönyvén alapul. Az adott közúti határátkelő műszaki 
megbeszélésén (Ispra, 2003. szeptember 5.) az EU tagállamok és az ipar megállapodtak az "út technoszférájának" 
definíciójában. Az út technoszférája úgy definiálható, hogy "az út szerkezetével, üzemeltetésével és karbantartásával - ide értve 
az útbiztonságot biztosító és vízelvezetést kezelő létesítményeket - kapcsolatos geotechnikai funkciókat hordozó megépített 
környezet. Ezt a technoszférát, amely magában foglalja az útpálya szélén a burkolt és burkolatlan leállósávot, függőlegesen a 
talajvíz szintje szabja meg. A közútfelügyelet viseli a felelősséget az út technoszférája iránt, beleértve az út biztonságát, az 
útbiztosítást, a szennyezés megelőzését és a vízkezelést:" Ezért az út technoszférája kikerült a meglévő/új anyagokra 
vonatkozó rendeletek céljából végzett kockázatbecslési értékelés végpontjai közül. A célövezet a technoszférán kívül eső 
övezet, amelyre a környezeti kockázatbecslés vonatkozik. 
 
A talaj PEC kalkulációja a FOCUS talajcsoporton (FOCUS, 1996), valamint a talaj növényvédelmi szereinek, a talajvíznek, a 
felszíni víznek és az üledéknek a becsült környezeti koncentráció (PEC) értékeire vonatkozó számítási útmutatón (Kloskowksi 
et al., 1999) alapul. Az EUSES során lehetőleg a FOCUS/EXPOSIT modellező eszközt kell használni, mivel ez jobban megfelel 
a mezőgazdasági jellegű alkalmazásnak, mint ebben az esetben, ahol például az áramlás paraméterét bele kell vonni a 
modellezésbe. A FOCUS egy olyan modell, amelyet tipikusan biocid alkalmazásokra fejlesztettek ki, majd a német EXPOSIT 
1.0 modell alapján továbbfejlesztették, amelyben az olyan paraméterek, mint például az áramlás, az összegyűjtött adatok 
alapján javíthatók. 

Környezeti 
kibocsátások Ld. a felhasznált mennyiséget 

Expozíciós 
koncentráció a 
szennyvíztisztító 
üzemekben 

Nem releváns a közúti határátkelő forgatókönyvében 

Expozíciós 
koncentráció nyílt-
tengeri vízi 
szakaszokon 

Nem releváns a közúti határátkelő forgatókönyvében 

Expozíciós 
koncentráció az 
üledékekben 

Nem releváns a közúti határátkelő forgatókönyvében 

Expozíciós 
koncentráció a 
talajban és a 
talajvízben 

Anyag PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR 

Ca(OH)2 701 1080 0,65 

Expozíciós 
koncentráció a 
légkörben 

Ez a pont nem releváns. A Ca(OH)2 nem illékony. A gőznyomás 10–5 Pa alatt van. 

Az élelmiszer-
láncban lényeges 
expozíciós 
koncentráció 
(másodlagos 
mérgezés) 

Ez a pont nem releváns, mivel a kalcium a környezetben mindenhol jelen van és alapvető. A lefedett 
felhasználások nem befolyásolják jelentősen az alkotórészek (Ca2+ és OH-) eloszlását a környezetben. 

Környezeti expozíció egyéb felhasználás esetén 

Az összes többi felhasználásra vonatkozóan nem végeznek környezeti expozíciós becslést, mivel 
• A működési feltételek és a kockázatkezelési intézkedések kevésbe szigorúak, mint a mezőgazdasági talajvédelem és 

az építőmérnöki talajkezelés esetén 
• A mész egy alkotóelem, és kémiailag mátrixhoz kötött. A kibocsátás elhanyagolható, és nem elégséges ahhoz, hogy 

pH-eltolódást okozzon a talajban, szennyvízben vagy felszíni vízben 
• A meszet kifejezetten arra használják, hogy - a széndioxiddal történő reakciója miatt - széndioxid-mentes 

belélegezhető levegőt termeljen. Ezek az alkalmazások csak arra a levegő-szakaszra vonatkoznak, ahol a mész 
tulajdonságait kihasználják  

• A semlegesítés/pH-változtatás a felhasználás célja, és a kívánt hatásokon felül más hatások nem keletkeznek.  
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4. Útmutatás a továbbfelhasználó részére annak értékeléséhez, vajon az expozíciós 
forgatókönyv keretein belül dolgozik-e 

A továbbfelhasználó akkor dolgozik az expozíciós forgatókönyv által szabott kereteken belül, ha vagy betartja a fent leírt ajánlott 
kockázatkezelési intézkedéseket, vagy a továbbfelhasználó magától igazolni tudja, hogy üzemi körülményei és az életbe 
léptetett kockázatkezelési intézkedések megfelelőek. Ezt úgy tudja megtenni, ha bemutatja, hogy a belélegzéses és bőrön 
keresztüli expozíciót a vonatkozó DNEL érték alatti szintre csökkentik (amennyiben a kérdéses folyamatokat és 
tevékenységeket a fent felsorolt PROC kategóriák lefedik), az alábbiak szerint. Ha nem állnak rendelkezésre mért adatok, a 
továbbfelhasználó az általa kiváltott expozíció felméréséhez használhat egy megfelelő osztályozási eszközt is, például a 
MEASE-t (www.ebrc.de/mease.html). A felhasznált anyag porosságát a MEASE szójegyzék szerint lehet megállapítani. Például, 
az RDM (Rotating Drum Method) szerint 2,5%-nál alacsonyabb porossággal bíró anyagok megnevezése "alacsony 
portartalmú", a 10%-nál alacsonyabb (RDM) porosságú anyagok megnevezése "közepes portartalmú", míg a 10%-nál nagyobb 
porosságú anyagok megnevezése "magas portartalmú". 

DNELbelélegzés: 1 mg/m³ (respirábilis porként) 
Fontos megjegyzés: A továbbfelhasználónak tudnia kell, hogy a fent megadott hosszú távú DNEL-érték mellett létezik az akut 
hatásokra vonatkozó DNEL is, amelynek értéke 4 mg/m³. Így, ha a biztonságos felhasználás igazolásakor az expozíciós 
becslést a hosszú távú DNEL-értékkel hasonlítják össze, az akut DNEL-értéket is teljesítik (az R.14 útmutató szerint, az akut 
expozíciós szintek a hosszú távú expozíciós becslés 2-es szorzóval történő szorzásával számolhatók ki). Amikor a MEASE-t 
használják az expozíciós becslés kiszámításához, meg kell jegyezni, hogy kockázatkezelési intézkedésként az expozíció 
időtartamát csak fél-műszakra kell lecsökkenteni (ami 40%-os expozíciós csökkentést eredményez). 

 

http://www.ebrc.de/mease.html
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9.9. számú EF: Meszes anyagok magas portartalmú szilárd 
közegeinek/porainak foglakozásszerű felhasználása 

A munkavállalók által végzett felhasználásokat tartalmazó expozíciós forgatókönyv formátuma 
(1) 

1. Cím 
Szabadon 
megadható rövid 
cím 

Meszes anyagok magas portartalmú szilárd közegeinek/porainak foglalkozásszerű felhasználása 

Felhasználási 
leírón alapuló 
rendszerezett cím 

SU22, SU1, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU10, SU11, SU12, SU13, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, 
SU24 

PC1, PC2, PC3, PC7, PC8, PC9a, PC9b, PC11, PC12, PC13, PC14, PC15, PC16, PC17, PC18, PC19, 
PC20, PC21, PC23, PC24, PC25, PC26, PC27, PC28, PC29, PC30, PC31, PC32, PC33, PC34, PC35, 

PC36, PC37, PC39, PC40 
AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 

(a megfelelő PROC és ERC kategóriák leírását lásd az alábbi 2. fejezetben) 

Lefedett eljárások, 
feladatok, 
tevékenységek 

A lefedett eljárások, feladatok és/vagy tevékenységek leírását lásd az alábbi 2. fejezetben. 

Becslési módszer A belélegzéses expozíció becslése a MEASE expozíciós becslésen alapul. A környezeti becslés alapja a 
FOCUS-Exposit. 
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2. Üzemi feltételek és kockázatkezelési intézkedések 
PROC/ERC REACH definíció Ide tartozó feladatok 

PROC 2 Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az 
ellenőrzés során alkalmanként előforduló expozícióval 

További információk az ECHA Útmutató az 
információs követelményekhez és a kémiai 
biztonsági értékeléshez című kiadványának 

R.12: A felhasználási leírók című fejezetében 
találhatók (ECHA-2010-G-05-HU). 

PROC 3 Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis 
vagy készítmény-előállítás) 

PROC 4 
Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való 

felhasználás, amelynek során felmerül az expozíció 
lehetősége 

PROC 5 
Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos 
(több fázisú, illetve jelentős érintkezéssel együtt járó) 

eljárása során végbemenő keverés, elegyítés 

PROC 8a 
Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 

tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / 
leürítés) nem kijelölt létesítményekben 

PROC 8b 
Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy 

tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / 
leürítés) kijelölt létesítményekben 

PROC 9 Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása 
(kijelölt töltősor, a mérési szakasszal együtt) 

PROC 10 Hengerrel vagy ecsettel való felvitel 

PROC 11 Nem ipari permetszórás 

PROC 13 Árucikkek bemártással, öntéssel való kezelése 

PROC 15 Laboratóriumi reagens felhasználása 

PROC 16 Anyagok üzemanyagforrásként való felhasználása - az el 
nem égett terméknek való korlátozott expozíció várható 

PROC 17 Kenés magas energiaszintekkel együtt járó körülmények 
mellett, részben nyitott eljárásban 

PROC 18 Zsírozás magas energiaszintekkel együtt járó 
körülmények mellett 

PROC 19 Kézi keverés közeli érintkezéssel, kizárólag személyi 
védőeszköz rendelkezésre állása mellett 

PROC 25 Egyéb forró munkaművelet (fémek) 

PROC 26 Szilárd szervetlen anyagok környezeti hőmérsékleten 
való kezelése 

ERC2, ERC8a, 
ERC8b, ERC8c, 
ERC8d, ERC8e, 
ERC8f 

Reaktív anyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, 
szórt beltéri és kültéri felhasználása 

2.1 Munkavállalói expozíció ellenőrzése 
Termékjellemző 

A MEASE-megközelítés szerint, az anyag saját kibocsátási potenciálja az expozíció egyik fő tényezője. Ezt a MEASE eszköz egy 
úgynevezett fugacitás-osztály becslésével tükrözi. A szobahőmérsékleten szilárd anyagokkal végzett műveletek során a fugacitás 
alapja az adott anyag portartalma. Ugyanakkor a folyékony fémekkel végzett műveletek esetén a fugacitás alapja a hőmérséklet, 
a folyamat hőmérsékletének és az anyag olvadáspontjának figyelembe vételével. A harmadik csoportba tartoznak az erősen 
súrlódásos feladatok, ahol az alap a súrlódás szintje, nem pedig az anyagból fakadó kibocsátási potenciál. 

PROC Felhasználás készítményben Tartalom 
készítményben Halmazállapot Kibocsátási potenciál 

Minden 
alkalmazható 

nincs korlátozva szilárd/por magas 
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PROC 

Felhasznált mennyiségek 

Ennél a forgatókönyvnél azt feltételezik, hogy a műszakonként kezelt tényleges tonnatartalom nem befolyásolja az expozíciót. 
Ehelyett a művelet besorolásának (ipari vagy foglalkozásszerű) és az elhatárolás/automatizálás szintjének (ahogy azt a PROC 
mutatja) kombinációja a folyamat saját kibocsátási potenciáljának fő meghatározó tényezője. 

Felhasználás/expozíció gyakorisága és időtartama 

PROC Expozíció időtartama 

PROC 4, 5, 8a, 8b, 
9, 10, 16, 17, 18, 
19, 26 

≤ 240 perc 

PROC 11 ≤ 60 perc 

Minden más 
alkalmazható 
PROC 

480 perc (nincs korlátozva) 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt emberi tényezők 

A PROC-ban megjelenő összes folyamatszakasz során a műszakhoz tartozó légzési térfogat becsült értéke 10 m³/műszak (8 
óra). 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a munkavállalói expozíciót 

Az üzemi körülményeket (pl. a folyamat hőmérsékletét és nyomását) nem tekintik lényegesnek a végrehajtott folyamatok 
foglalkozási expozíciós becslésénél. Ugyanakkor jelentősen magas hőmérsékletű folyamatszakaszok esetén (vagyis PROC 22, 
23, 25 esetén), a MEASE-ben az expozíciós becslés alapja a folyamat hőmérsékletének és olvadáspontjának aránya. Mivel a 
kísérő hőmérséklet az iparágakon belül változó lehet, az expozíciós becslésben, a legrosszabb esetben előforduló 
feltételezésként, a legmagasabb értékkel számoltak. Így az expozíciós forgatókönyv a folyamat összes hőmérsékletét 
automatikusan lefedi a PROC 22, 23 és PROC 25 kategóriákra. 

Technikai feltételek és intézkedések a folyamat (forrás) szintjén, amelyek megakadályozzák a kibocsátást 

A folyamatokban általában nincs szükség folyamatszintű kockázatkezelési intézkedésekre (pl. a kibocsátási forrás elhatárolása 
vagy izolálása). 

Technikai feltételek és intézkedések a diszperzió ellenőrzésére a forrástól a munkavállaló felé 

PROC Izolálás szintje Helyi szabályozás 
(LC) 

LC 
hatékonysága 

(MEASE szerint) 
További információk 

PROC 4, 5, 8a, 8b, 
9, 11, 16, 26 

Amennyiben szükség van a 
munkavállalók izolálására a 

kibocsátási forrástól, azt a fenti 
"Felhasználás/expozíció 

gyakorisága és időtartama" pont 
tünteti fel. Az expozíció időtartama 

úgy csökkenthető, ha például 
szellőztetett (pozitív nyomású) 

vezérlőtermeket helyeznek 
üzembe, vagy az adott 

expozíciónak kitett munkavállalót 
eltávolítják a munkavégzés 

helyéről. 

általános helyi 
elszívó szellőztetés 72 % - 

PROC 17, 18 integrált helyi 
elszívó szellőztetés 87 % - 

PROC 19 nem alkalmazható n/a 
csak jól szellőztetett 

helyiségben vagy kültéren 
(hatékonyság: 50%) 

Minden más 
alkalmazható 
PROC 

nem szükséges n/a - 

Szervezeti intézkedések a kibocsátás, diszperzió és expozíció csökkentésére/korlátozására 

Kerülni kell a belélegzést és lenyelést. Általános foglalkozás-higiéniai intézkedések szükségesek az anyag biztonságos 
kezelésének biztosításához. Ezen intézkedések közé tartoznak a jó személyi és háztartási gyakorlatok (vagyis a rendszeres 
tisztálkodás/tisztítás megfelelő tisztítóeszközökkel), az étkezés és dohányzás megtiltása a munkavégzés helyén, és szabványos 
munkaruha és cipő viselése, hacsak az alábbiakban másként nem rendelkeznek. A műszak végén le kell zuhanyozni, és ruhát 
kell váltani. Otthon ne viselje a szennyezett ruházatot! A port ne fújja le sűrített levegővel! 
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A személyi védelemhez, higiéniához és egészség értékeléséhez kötődő feltételek és intézkedések 

PROC Légzésvédő eszköz (RPE) 
specifikációja 

RPE hatékonysága 
(hozzárendelt 

védelmi tényező, 
APF) 

Kesztyű 
specifikációja 

További személyi 
védőfelszerelések (PPE) 

PROC 9, 26 FFP1 maszk APF=4 

Mivel a Ca(OH)2 
besorolása szerint 
bőrizgató hatású, 

a védőkesztyű 
viselése a 

folyamat minden 
szakaszában 

kötelező. 

Szemvédő eszközt (pl. 
szemüveget vagy 

szemellenzőt) is viselni kell, 
kivéve, ha az alkalmazás 
jellege és típusa miatt a 
szemmel való esetleges 
érintkezés kizárható (pl. 
zárt folyamatok esetén). 

Ezen felül, szükség szerint, 
arcvédő eszközt, védőruhát 
és munkavédelmi cipőt is 

viselni kell. 

PROC 11, 17, 18, 
19 FFP3 maszk APF=20 

PROC 25 FFP2 maszk APF=10 

Minden más 
alkalmazható 
PROC 

FFP2 maszk APF=10 

A fent meghatározott légzésvédő eszközöket csak akkor kell viselni, ha azzal párhuzamosan az alábbi alapelveket is 
foganatosítják: A munka időtartamának (vö. a fent leírt "expozíció időtartamával") tükröznie kell a munkavállalót érintő, a légzési 
ellenállásból és magából a légzésvédő tömegéből fakadó külön pszichológiai stresszt is, amit a fej körbezárásával együtt járó 
hőterhelés okoz. Ezen felül azt is figyelembe kell venni, hogy a légzésvédő viselése közben a munkavállalók eszközhasználati és 
kommunikációs képességei korlátozottak. 
A fenti okok miatt a munkavállalóknak (i) egészségeseknek kell lenniük (különösen a légzésvédő eszközök használatát érintő 
egészségügyi problémák vonatkozásában), és (ii) arcuk felépítésének olyannak kell lennie, hogy kevés szabad hely maradjon az 
arc és a maszk között (sebhelyek és arcszőrzet tekintetében). A fent ajánlott eszközök, amelyek hatásfoka attól függ, hogy 
mennyire szorosan zárnak az archoz, nem biztosítanak megfelelő védelmet, amennyiben nem illeszkednek pontosan és 
biztonságosan az arc körvonalához. 
A munkáltatók és az egyéni vállalkozók törvényes felelősséggel tartoznak a légzésvédő eszközök karbantartásáért és 
kiosztásáért, valamint helyes használatuk biztosításáért a munkahelyen. Ezért a légzésvédő eszközökkel kapcsolatos 
programhoz megfelelő irányelveket kell kidolgozniuk és dokumentálniuk, amelynek tartalmaznia kell a munkavállalók képzését is. 
A különböző légzésvédő eszközök (BS EN 529:2005 szerinti) APF értékeinek áttekintése a MEASE szójegyzékében található. 

  – csak a mezőgazdasági talajvédelemben releváns 
Termékjellemzők 

Áramlás: 1% (a legrosszabb esetet feltételezve, ami a levegőben szálló por méréséből származó adatokon alapul az 
alkalmazástól mért távolság függvényében) 
 

 
(Számok forrása: Laudet, A. et al., 1999) 
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Felhasznált mennyiségek 

Ca(OH)2 2 244 kg/ha 

Felhasználás gyakorisága és időtartama 

1 nap/év (egy alkalmazás évente). Évi több alkalmazás megengedett, amennyiben a 2 244 kg/ha teljes éves mennyiséget nem 
haladja meg (CaOH2) 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők 

Felszíni víz mennyisége: 300 l/m²  
Felszín területe: 1 ha 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót 

Termékek kültéri használata 
Talajkeverés mélysége: 20 cm 

Technikai feltételek és intézkedések a folyamat (forrás) szintjén, amelyek megakadályozzák a kibocsátást 

Nincs közvetlen kibocsátás a szomszédos felszíni vizekbe. 

Technikai feltételek és intézkedések a kibocsátás, levegőbe és talajba kerülés csökkentésére vagy korlátozására 

Az áramlást minimalizálni kell. 

Szervezeti intézkedések a létesítményi kibocsátás csökkentésére vagy korlátozására. 

A jó mezőgazdasági gyakorlat követelményeinek megfelelően, a mész alkalmazása előtt a mezőgazdasági talajt elemezni kell, és 
az alkalmazás mértékét az elemzés eredménye szerint kell beállítani. 

2.2 Környezeti expozíció ellenőrzése - csak építőmérnöki talajkezelés esetén válik szükségessé 
Termékjellemzők 

Áramlás: 1% (nagyon rossz esetet feltételezve, ami a levegőben szálló por méréséből származó adatokon alapul az 
alkalmazástól mért távolság függvényében)  

 
(Számok forrása: Laudet, A. et al., 1999) 

Felhasznált mennyiségek 

Ca(OH)2 238 208 kg/ha 

Felhasználás gyakorisága és időtartama 

1 nap/év, és csak egyszer az életben. Évi több alkalmazás megengedett, amennyiben a 238 208 kg/ha teljes éves mennyiséget 
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nem haladja meg (CaOH2) 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők 

Felszín területe: 1 ha 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót 

Termékek kültéri használata 
Talajkeverés mélysége: 20 cm 

Technikai feltételek és intézkedések a folyamat (forrás) szintjén, amelyek megakadályozzák a kibocsátást 

A meszet csak útépítés előtt, a technoszféra színterén kell a talajra felvinni. Nincs közvetlen kibocsátás a határos felszíni vizekbe. 

Technikai létesítményi feltételek és intézkedések a kibocsátás, levegőbe és talajba kerülés csökkentésére vagy 
korlátozására 

Az áramlást minimalizálni kell. 

3. Expozíció becslése és hivatkozás a forrásra 
Foglalkozási expozíció 

A belélegzéses expozíció becsléséhez a MEASE expozíciós eszközt használták. A kockázatjellemzési arány (RCR) a tisztított 
expozíciós becslés és a vonatkozó DNEL (származtatott hatásmentes szint) hányadosa, és akkor mutat biztonságos 
felhasználást, ha értéke 1 alatt van. A belélegzéses expozíció esetén az RCR 1 mg/m³ Ca(OH)2 DNEL értékén (respirábilis por 
esetén) és a vonatkozó belélegzéses expozíció MEASE segítségével levezetett becslésén (belélegezhető por esetén) alapul. Így 
az RCR biztonsági ráhagyást is tartalmaz, mivel a respirációs frakció az EN 481 szerinti belélegezhető frakció al-frakciója. 

PROC A belélegzéses expozíciós 
becsléshez használt módszer 

Belélegzéses 
expozíciós 

becslés (RCR) 

A bőrön 
keresztüli 
expozíciós 
becsléshez 

használt 
módszer 

Bőrön keresztüli 
expozíciós becslés (RCR) 

PROC 2, 3, 4, 5, 
8a, 8b, 9, 10, 11, 
13, 15, 16, 17, 18, 
19, 25, 26 

MEASE < 1 mg/m³ (0,5 – 
0,825) 

Mivel a Ca(OH)2 besorolása szerint bőrizgató 
hatású, a bőrön keresztüli expozíciót a 

technikailag megoldható lehető legkisebb 
szintre kell szorítani. A bőrt érintő hatásokra 

nem számolták ki a DNEL értékét. Emiatt ebben 
az expozíciós forgatókönyvben a bőrön 

keresztüli expozíciót nem becsülték meg. 

Környezeti expozíció a mezőgazdasági talaj védelmére 

A talaj és a felszíni vizek PEC kalkulációja a FOCUS talajcsoporton (FOCUS, 1996), valamint a talaj növényvédelmi szereinek, a 
talajvíznek, a felszíni víznek és az üledéknek a becsült környezeti koncentráció (PEC) értékeire vonatkozó számítási útmutatón 
(Kloskowksi et al., 1999) alapul. Az EUSES során lehetőleg a FOCUS/EXPOSIT modellező eszközt kell használni, mivel ez 
jobban megfelel a mezőgazdasági jellegű alkalmazásnak, mint ebben az esetben, ahol például az áramlás paraméterét bele kell 
vonni a modellezésbe. A FOCUS egy olyan modell, amelyet tipikusan biocid alkalmazásokra fejlesztettek ki, majd a német 
EXPOSIT 1.0 modell alapján továbbfejlesztették, amelyben az olyan paraméterek, mint például az áramlás, az összegyűjtött 
adatok alapján javíthatók. Miután a Ca(OH)2 anyagot felvitték a talajra, az ezután áramlás útján továbbvándorolhat a felszíni 
vizek felé. 

Környezeti 
kibocsátások Ld. a felhasznált mennyiséget 

Expozíciós 
koncentráció a 
szennyvíztisztító 
üzemekben 

Nem lényeges a mezőgazdasági talajvédelemben 

Expozíciós 
koncentráció nyílt-
tengeri vízi 
szakaszokon 

Anyag PEC (ug/l) PNEC (ug/l) RCR 

Ca(OH)2 7,48 490 0,015 
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Expozíciós 
koncentráció az 
üledékekben 

A fent leírtak szerint, sem a felszíni víz expozíciója, sem mész leülepedése nem várható. Ezen felül, a 
természetes vizekben a hidroxidionok reakcióba lépnek a HCO3- ionokkal és vízzé és CO32- ionná 
alakulnak. A CO32- a Ca2+ ionnal reagálva CaCO3-tá alakul. A kalcium-karbonát kicsapódik és üledékként 
lerakódik. A kalcium-karbonát oldhatósága alacsony, és a természetes talajok alkotórésze. 

Expozíciós 
koncentráció a 
talajban és a 
talajvízben 

Anyag PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR 

Ca(OH)2 660 1080 0,61 

Expozíciós 
koncentráció a 
légkörben 

Ez a pont nem releváns. A Ca(OH)2 nem illékony. A gőznyomás 10–5 Pa alatt van. 

Az élelmiszer-
láncban lényeges 
expozíciós 
koncentráció 
(másodlagos 
mérgezés) 

Ez a pont nem releváns, mivel a kalcium a környezetben mindenhol jelen van és alapvető. A lefedett 
felhasználások nem befolyásolják jelentősen az alkotórészek (Ca2+ és OH-) eloszlását a környezetben. 

Környezeti expozíció építőmérnöki talajkezelés esetén 

Az építőmérnöki talajkezelés forgatókönyve egy közúti határátkelő forgatókönyvén alapul. Az adott közúti határátkelő műszaki 
megbeszélésén (Ispra, 2003. szeptember 5.) az EU tagállamok és az ipar megállapodtak az "út technoszférájának" 
definíciójában. Az út technoszférája úgy definiálható, hogy "az út szerkezetével, üzemeltetésével és karbantartásával - ide értve 
az útbiztonságot biztosító és vízelvezetést kezelő létesítményeket - kapcsolatos geotechnikai funkciókat hordozó megépített 
környezet. Ezt a technoszférát, amely magában foglalja az útpálya szélén a burkolt és burkolatlan leállósávot, függőlegesen a 
talajvíz szintje szabja meg. A közútfelügyelet viseli a felelősséget az út technoszférája iránt, beleértve az út biztonságát, az 
útbiztosítást, a szennyezés megelőzését és a vízkezelést:" Ezért az út technoszférája kikerült a meglévő/új anyagokra vonatkozó 
rendeletek céljából végzett kockázatbecslési értékelés végpontjai közül. A célövezet a technoszférán kívül eső övezet, amelyre a 
környezeti kockázatbecslés vonatkozik. 
 
A talaj PEC kalkulációja a FOCUS talajcsoporton (FOCUS, 1996), valamint a talaj növényvédelmi szereinek, a talajvíznek, a 
felszíni víznek és az üledéknek a becsült környezeti koncentráció (PEC) értékeire vonatkozó számítási útmutatón (Kloskowksi et 
al., 1999) alapul. Az EUSES során lehetőleg a FOCUS/EXPOSIT modellező eszközt kell használni, mivel ez jobban megfelel a 
mezőgazdasági jellegű alkalmazásnak, mint ebben az esetben, ahol például az áramlás paraméterét bele kell vonni a 
modellezésbe. A FOCUS egy olyan modell, amelyet tipikusan biocid alkalmazásokra fejlesztettek ki, majd a német EXPOSIT 1.0 
modell alapján továbbfejlesztették, amelyben az olyan paraméterek, mint például az áramlás, az összegyűjtött adatok alapján 
javíthatók. 

Környezeti 
kibocsátások Ld. a felhasznált mennyiséget 

Expozíciós 
koncentráció a 
szennyvíztisztító 
üzemekben 

Nem releváns a közúti határátkelő forgatókönyvében 

Expozíciós 
koncentráció nyílt-
tengeri vízi 
szakaszokon 

Nem releváns a közúti határátkelő forgatókönyvében 

Expozíciós 
koncentráció az 
üledékekben 

Nem releváns a közúti határátkelő forgatókönyvében 

Expozíciós 
koncentráció a 
talajban és a 
talajvízben 

Anyag PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR 

Ca(OH)2 701 1080 0,65 

Expozíciós 
koncentráció a 
légkörben 

Ez a pont nem releváns. A Ca(OH)2 nem illékony. A gőznyomás 10–5 Pa alatt van. 
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Az élelmiszer-
láncban lényeges 
expozíciós 
koncentráció 
(másodlagos 
mérgezés) 

Ez a pont nem releváns, mivel a kalcium a környezetben mindenhol jelen van és alapvető. A lefedett 
felhasználások nem befolyásolják jelentősen az alkotórészek (Ca2+ és OH-) eloszlását a környezetben. 

Környezeti expozíció egyéb felhasználás esetén 

Az összes többi felhasználásra vonatkozóan nem végeznek környezeti expozíciós becslést, mivel 
• A működési feltételek és a kockázatkezelési intézkedések kevésbe szigorúak, mint a mezőgazdasági talajvédelem és 

az építőmérnöki talajkezelés esetén 
• A mész egy alkotóelem, és kémiailag mátrixhoz kötött. A kibocsátás elhanyagolható, és nem elégséges ahhoz, hogy 

pH-eltolódást okozzon a talajban, szennyvízben vagy felszíni vízben 
• A meszet kifejezetten arra használják, hogy - a széndioxiddal történő reakciója miatt - széndioxid-mentes belélegezhető 

levegőt termeljen. Ezek az alkalmazások csak arra a levegő-szakaszra vonatkoznak, ahol a mész tulajdonságait 
kihasználják  

• A semlegesítés/pH-változtatás a felhasználás célja, és a kívánt hatásokon felül más hatások nem keletkeznek.  

4. Útmutatás a továbbfelhasználó részére annak értékeléséhez, vajon az expozíciós 
forgatókönyv keretein belül dolgozik-e 

A továbbfelhasználó akkor dolgozik az expozíciós forgatókönyv által szabott kereteken belül, ha vagy betartja a fent leírt ajánlott 
kockázatkezelési intézkedéseket, vagy a továbbfelhasználó magától igazolni tudja, hogy üzemi körülményei és az életbe léptetett 
kockázatkezelési intézkedések megfelelőek. Ezt úgy tudja megtenni, ha bemutatja, hogy a belélegzéses és bőrön keresztüli 
expozíciót a vonatkozó DNEL érték alatti szintre csökkentik (amennyiben a kérdéses folyamatokat és tevékenységeket a fent 
felsorolt PROC kategóriák lefedik), az alábbiak szerint. Ha nem állnak rendelkezésre mért adatok, a továbbfelhasználó az általa 
kiváltott expozíció felméréséhez használhat egy megfelelő osztályozási eszközt is, például a MEASE-t 
(www.ebrc.de/mease.html). A felhasznált anyag porosságát a MEASE szójegyzék szerint lehet megállapítani. Például, az RDM 
(Rotating Drum Method) szerint 2,5%-nál alacsonyabb porossággal bíró anyagok megnevezése "alacsony portartalmú", a 10%-
nál alacsonyabb (RDM) porosságú anyagok megnevezése "közepes portartalmú", míg a 10%-nál nagyobb porosságú anyagok 
megnevezése "magas portartalmú". 

DNELbelélegzés: 1 mg/m³ (respirábilis porként) 
Fontos megjegyzés: A továbbfelhasználónak tudnia kell, hogy a fent megadott hosszú távú DNEL-érték mellett létezik az akut 
hatásokra vonatkozó DNEL is, amelynek értéke 4 mg/m³. Így, ha a biztonságos felhasználás igazolásakor az expozíciós becslést 
a hosszú távú DNEL-értékkel hasonlítják össze, az akut DNEL-értéket is teljesítik (az R.14 útmutató szerint, az akut expozíciós 
szintek a hosszú távú expozíciós becslés 2-es szorzóval történő szorzásával számolhatók ki). Amikor a MEASE-t használják az 
expozíciós becslés kiszámításához, meg kell jegyezni, hogy kockázatkezelési intézkedésként az expozíció időtartamát csak fél-
műszakra kell lecsökkenteni (ami 40%-os expozíciós csökkentést eredményez). 

 

http://www.ebrc.de/mease.html
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9.10. számú EF: Meszes anyagok foglakkozásszerű felhasználása a 
talajkezelésben 

A munkavállalók által végzett felhasználásokat tartalmazó expozíciós forgatókönyv formátuma 
(1) 

1. Cím 
Szabadon 
megadható rövid 
cím 

Meszes anyagok foglalkozásszerű felhasználása a talajkezelésben 

Felhasználási leírón 
alapuló 
rendszerezett cím 

SU22 
(a megfelelő PROC és ERC kategóriák leírását lásd az alábbi 2. fejezetben) 

Lefedett eljárások, 
feladatok, 
tevékenységek 

A lefedett eljárások, feladatok és/vagy tevékenységek leírását lásd az alábbi 2. fejezetben. 

Becslési módszer A belélegzéses expozíció becslése a MEASE expozíciós becslési eszközön alapul. 
A környezeti becslés a FOCUS-Exposit modellen alapul. 
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2. Üzemi feltételek és kockázatkezelési intézkedések 
Feladat/ERC REACH definíció Ide tartozó feladatok 

Őrlés PROC 5 

a Ca(OH)2 elkészítése és használata talajkezelésben. Szórógép betöltése PROC 8b, PROC 26 

Felhordás a talajra 
(szórás) PROC 11 

ERC2, ERC8a, 
ERC8b, ERC8c, 
ERC8d, ERC8e, 
ERC8f 

Reaktív anyagok nyitott rendszerekben 
való széleskörű, szórt beltéri és kültéri 

felhasználása 

A Ca(OH)2 anyagot a széleskörű, szórt felhasználás 
keretében számos esetben használják: mezőgazdaságban, 

erdőgazdálkodásban, hal- és ráktenyésztésben, 
talajkezelésben és környezetvédelemben. 

2.1 Munkavállalói expozíció ellenőrzése 
Termékjellemző 

A MEASE-megközelítés szerint, az anyag saját kibocsátási potenciálja az expozíció egyik fő tényezője. Ezt a MEASE eszköz 
egy úgynevezett fugacitás-osztály becslésével tükrözi. A szobahőmérsékleten szilárd anyagokkal végzett műveletek során a 
fugacitás alapja az adott anyag portartalma. Ugyanakkor a folyékony fémekkel végzett műveletek esetén a fugacitás alapja a 
hőmérséklet, a folyamat hőmérsékletének és az anyag olvadáspontjának figyelembe vételével. A harmadik csoportba tartoznak 
az erősen súrlódásos feladatok, ahol az alap a súrlódás szintje, nem pedig az anyagból fakadó kibocsátási potenciál. 

Feladat Felhasználás 
készítményben 

Tartalom 
készítményben Halmazállapot Kibocsátási potenciál 

Őrlés nincs korlátozva szilárd/por magas 

Szórógép betöltése nincs korlátozva szilárd/por magas 

Felhordás a talajra 
(szórás) nincs korlátozva szilárd/por magas 

Felhasznált mennyiségek 

Ennél a forgatókönyvnél azt feltételezik, hogy a műszakonként kezelt tényleges tonnatartalom nem befolyásolja az expozíciót. 
Ehelyett a művelet besorolásának (ipari vagy foglalkozásszerű) és az elhatárolás/automatizálás szintjének (ahogy azt a PROC 
mutatja) kombinációja a folyamat saját kibocsátási potenciáljának fő meghatározó tényezője. 

Felhasználás/expozíció gyakorisága és időtartama 

Feladat Expozíció időtartama 

Őrlés 240 perc 

Szórógép betöltése 240 perc 

Felhordás a talajra 
(szórás) 480 perc (nincs korlátozva) 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt emberi tényezők 

A PROC-ban megjelenő összes folyamatszakasz során a műszakhoz tartozó légzési térfogat becsült értéke 10 m³/műszak (8 
óra). 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a munkavállalói expozíciót 

Az üzemi körülményeket (pl. a folyamat hőmérsékletét és nyomását) nem tekintik lényegesnek a végrehajtott folyamatok 
foglalkozási expozíciós becslésénél. 

Technikai feltételek és intézkedések a folyamat (forrás) szintjén, amelyek megakadályozzák a kibocsátást 

A folyamatokban általában nincs szükség folyamatszintű kockázatkezelési intézkedésekre (pl. a kibocsátási forrás elhatárolása 
vagy izolálása). 
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Technikai feltételek és intézkedések a diszperzió ellenőrzésére a forrástól a munkavállaló felé 

Feladat Izolálás szintje Helyi 
szabályozás (LC) 

Helyi szabályozás 
hatékonysága További információk 

Őrlés A végrehajtott 
folyamatok során 
általában nincs 

szükség a 
munkavállalók 
elkülönítésére. 

nem szükséges n/a - 

Szórógép betöltése nem szükséges n/a - 

Felhordás a talajra 
(szórás) 

A felhordás közben a 
munkavállaló a 

szórógép 
vezetőfülkéjében ül 

Vezetőfülke szűrt 
levegőellátással 99% - 

Szervezeti intézkedések a kibocsátás, diszperzió és expozíció csökkentésére/korlátozására 

Kerülni kell a belélegzést és lenyelést. Általános foglalkozás-higiéniai intézkedések szükségesek az anyag biztonságos 
kezelésének biztosításához. Ezen intézkedések közé tartoznak a jó személyi és háztartási gyakorlatok (vagyis a rendszeres 
tisztálkodás/tisztítás megfelelő tisztítóeszközökkel), az étkezés és dohányzás megtiltása a munkavégzés helyén, és 
szabványos munkaruha és cipő viselése, hacsak az alábbiakban másként nem rendelkeznek. A műszak végén le kell 
zuhanyozni, és ruhát kell váltani. Otthon ne viselje a szennyezett ruházatot! A port ne fújja le sűrített levegővel! 

A személyi védelemhez, higiéniához és egészség értékeléséhez kötődő feltételek és intézkedések 

Feladat 
Légzésvédő eszköz 

(RPE) 
specifikációja 

RPE 
hatékonysága 
(hozzárendelt 

védelmi tényező, 
APF) 

Kesztyű 
specifikációja 

További személyi 
védőfelszerelések (PPE) 

Őrlés FFP3 maszk APF=20 
Mivel a Ca(OH)2 

besorolása szerint 
bőrizgató hatású, a 

védőkesztyű viselése 
a folyamat minden 

szakaszában 
kötelező. 

Szemvédő eszközt (pl. szemüveget 
vagy szemellenzőt) is viselni kell, 

kivéve, ha az alkalmazás jellege és 
típusa miatt a szemmel való 

esetleges érintkezés kizárható (pl. 
zárt folyamatok esetén). Ezen felül, 
szükség szerint, arcvédő eszközt, 

védőruhát és munkavédelmi cipőt is 
viselni kell. 

Szórógép betöltése FFP3 maszk APF=20 

Felhordás a talajra 
(szórás) nem szükséges n/a 

A fent meghatározott légzésvédő eszközöket csak akkor kell viselni, ha azzal párhuzamosan az alábbi alapelveket is 
foganatosítják: A munka időtartamának (vö. a fent leírt "expozíció időtartamával") tükröznie kell a munkavállalót érintő, a légzési 
ellenállásból és magából a légzésvédő tömegéből fakadó külön pszichológiai stresszt is, amit a fej körbezárásával együtt járó 
hőterhelés okoz. Ezen felül azt is figyelembe kell venni, hogy a légzésvédő viselése közben a munkavállalók eszközhasználati 
és kommunikációs képességei korlátozottak. 
A fenti okok miatt a munkavállalóknak (i) egészségeseknek kell lenniük (különösen a légzésvédő eszközök használatát érintő 
egészségügyi problémák vonatkozásában), és (ii) arcuk felépítésének olyannak kell lennie, hogy kevés szabad hely maradjon 
az arc és a maszk között (sebhelyek és arcszőrzet tekintetében). A fent ajánlott eszközök, amelyek hatásfoka attól függ, hogy 
mennyire szorosan zárnak az archoz, nem biztosítanak megfelelő védelmet, amennyiben nem illeszkednek pontosan és 
biztonságosan az arc körvonalához. 
A munkáltatók és az egyéni vállalkozók törvényes felelősséggel tartoznak a légzésvédő eszközök karbantartásáért és 
kiosztásáért, valamint helyes használatuk biztosításáért a munkahelyen. Ezért a légzésvédő eszközökkel kapcsolatos 
programhoz megfelelő irányelveket kell kidolgozniuk és dokumentálniuk, amelynek tartalmaznia kell a munkavállalók képzését 
is. 
A különböző légzésvédő eszközök (BS EN 529:2005 szerinti) APF értékeinek áttekintése a MEASE szójegyzékében található. 
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2.2 Környezeti expozíció ellenőrzése - csak mezőgazdasági talajvédelem esetén válik 
szükségessé 
Termékjellemzők 

Áramlás: 1% (a legrosszabb esetet feltételezve, ami a levegőben szálló por méréséből származó adatokon alapul az 
alkalmazástól mért távolság függvényében) 
 

 
(Számok forrása: Laudet, A. et al., 1999) 

Felhasznált mennyiségek 

Ca(OH)2 2 244 kg/ha 

Felhasználás gyakorisága és időtartama 

1 nap/év (egy alkalmazás évente). Évi több alkalmazás megengedett, amennyiben a 2 244 kg/ha teljes éves mennyiséget nem 
haladja meg (CaOH2) 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők 

Felszíni víz mennyisége: 300 l/m²  
Felszín területe: 1 ha 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót 

Termékek kültéri használata 
Talajkeverés mélysége: 20 cm 

Technikai feltételek és intézkedések a folyamat (forrás) szintjén, amelyek megakadályozzák a kibocsátást 

Nincs közvetlen kibocsátás a szomszédos felszíni vizekbe. 

Technikai feltételek és intézkedések a kibocsátás, levegőbe és talajba kerülés csökkentésére vagy korlátozására 

Az áramlást minimalizálni kell. 

Szervezeti intézkedések a létesítményi kibocsátás csökkentésére vagy korlátozására. 

A jó mezőgazdasági gyakorlat követelményeinek megfelelően, a mész alkalmazása előtt a mezőgazdasági talajt elemezni kell, 
és az alkalmazás mértékét az elemzés eredménye szerint kell beállítani. 
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2.2 Környezeti expozíció ellenőrzése - csak építőmérnöki talajkezelés esetén válik szükségessé 
Termékjellemzők 

Áramlás: 1% (nagyon rossz esetet feltételezve, ami a levegőben szálló por méréséből származó adatokon alapul az 
alkalmazástól mért távolság függvényében)  

 
(Számok forrása: Laudet, A. et al., 1999) 

Felhasznált mennyiségek 

Ca(OH)2 238 208 kg/ha 

Felhasználás gyakorisága és időtartama 

1 nap/év, és csak egyszer az életben. Évi több alkalmazás megengedett, amennyiben a 238 208 kg/ha teljes éves mennyiséget 
nem haladja meg (CaOH2) 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők 

Felszín területe: 1 ha 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót 

Termékek kültéri használata 
Talajkeverés mélysége: 20 cm 

Technikai feltételek és intézkedések a folyamat (forrás) szintjén, amelyek megakadályozzák a kibocsátást 

A meszet csak útépítés előtt, a technoszféra színterén kell a talajra felvinni. Nincs közvetlen kibocsátás a határos felszíni 
vizekbe. 

Technikai létesítményi feltételek és intézkedések a kibocsátás, levegőbe és talajba kerülés csökkentésére vagy 
korlátozására 

Az áramlást minimalizálni kell. 
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3. Expozíció becslése és hivatkozás a forrásra 
Foglalkozási expozíció 

A belélegzéses expozíció becsléséhez mért adatokat és modellezett expozíciós becsléseket (MEASE) használtak. A 
kockázatjellemzési arány (RCR) a tisztított expozíciós becslés és a vonatkozó DNEL (származtatott hatásmentes szint) 
hányadosa, és akkor mutat biztonságos felhasználást, ha értéke 1 alatt van. A belélegzéses expozíció esetén az RCR 1 mg/m³ 
Ca(OH)2 anyagra (mint respirábilis por) megadott DNEL értéken alapul. 

Feladat 
A belélegzéses 

expozíciós 
becsléshez 

használt módszer 

Belélegzéses 
expozíciós 

becslés (RCR) 

A bőrön keresztüli 
expozíciós 
becsléshez 

használt módszer 

Bőrön keresztüli expozíciós 
becslés (RCR) 

Őrlés MEASE 0,488 mg/m³ 
(0,48) Mivel a Ca(OH)2 besorolása szerint bőrizgató hatású, a 

bőrön keresztüli expozíciót a technikailag megoldható 
lehető legkisebb szintre kell szorítani. A bőrt érintő 

hatásokra nem számolták ki a DNEL értékét. Emiatt ebben 
az expozíciós forgatókönyvben a bőrön keresztüli 

expozíciót nem becsülték meg. 

Szórógép betöltése MEASE (PROC 8b) 0,488 mg/m³ 
(0,48) 

Felhordás a talajra 
(szórás) mért adat 0,880 mg/m³ 

(0,88) 

Környezeti expozíció a mezőgazdasági talaj védelmére 

A talaj és a felszíni vizek PEC kalkulációja a FOCUS talajcsoporton (FOCUS, 1996), valamint a talaj növényvédelmi szereinek, 
a talajvíznek, a felszíni víznek és az üledéknek a becsült környezeti koncentráció (PEC) értékeire vonatkozó számítási 
útmutatón (Kloskowksi et al., 1999) alapul. Az EUSES során lehetőleg a FOCUS/EXPOSIT modellező eszközt kell használni, 
mivel ez jobban megfelel a mezőgazdasági jellegű alkalmazásnak, mint ebben az esetben, ahol például az áramlás paraméterét 
bele kell vonni a modellezésbe. A FOCUS egy olyan modell, amelyet tipikusan biocid alkalmazásokra fejlesztettek ki, majd a 
német EXPOSIT 1.0 modell alapján továbbfejlesztették, amelyben az olyan paraméterek, mint például az áramlás, az 
összegyűjtött adatok alapján javíthatók. Miután a Ca(OH)2 anyagot felvitték a talajra, az ezután áramlás útján 
továbbvándorolhat a felszíni vizek felé. 

Környezeti 
kibocsátások Ld. a felhasznált mennyiséget 

Expozíciós 
koncentráció a 
szennyvíztisztító 
üzemekben 

Nem lényeges a mezőgazdasági talajvédelemben 

Expozíciós 
koncentráció nyílt-
tengeri vízi 
szakaszokon 

Anyag PEC (ug/l) PNEC (ug/l) RCR 

Ca(OH)2 7,48 490 0,015 

Expozíciós 
koncentráció az 
üledékekben 

A fent leírtak szerint, sem a felszíni víz expozíciója, sem mész leülepedése nem várható. Ezen felül, a 
természetes vizekben a hidroxidionok reakcióba lépnek a HCO3- ionokkal és vízzé és CO32- ionná 
alakulnak. A CO32- a Ca2+ ionnal reagálva CaCO3-tá alakul. A kalcium-karbonát kicsapódik és 
üledékként lerakódik. A kalcium-karbonát oldhatósága alacsony, és a természetes talajok alkotórésze. 

Expozíciós 
koncentráció a 
talajban és a 
talajvízben 

Anyag PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR 

Ca(OH)2 660 1080 0,61 

Expozíciós 
koncentráció a 
légkörben 

Ez a pont nem releváns. A Ca(OH)2 nem illékony. A gőznyomás 10–5 Pa alatt van. 

Az élelmiszer-
láncban lényeges 
expozíciós 
koncentráció 
(másodlagos 
mérgezés) 

Ez a pont nem releváns, mivel a kalcium a környezetben mindenhol jelen van és alapvető. A lefedett 
felhasználások nem befolyásolják jelentősen az alkotórészek (Ca2+ és OH-) eloszlását a környezetben. 
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Környezeti expozíció építőmérnöki talajkezelés esetén 

Az építőmérnöki talajkezelés forgatókönyve egy közúti határátkelő forgatókönyvén alapul. Az adott közúti határátkelő műszaki 
megbeszélésén (Ispra, 2003. szeptember 5.) az EU tagállamok és az ipar megállapodtak az "út technoszférájának" 
definíciójában. Az út technoszférája úgy definiálható, hogy "az út szerkezetével, üzemeltetésével és karbantartásával - ide értve 
az útbiztonságot biztosító és vízelvezetést kezelő létesítményeket - kapcsolatos geotechnikai funkciókat hordozó megépített 
környezet. Ezt a technoszférát, amely magában foglalja az útpálya szélén a burkolt és burkolatlan leállósávot, függőlegesen a 
talajvíz szintje szabja meg. A közútfelügyelet viseli a felelősséget az út technoszférája iránt, beleértve az út biztonságát, az 
útbiztosítást, a szennyezés megelőzését és a vízkezelést:" Ezért az út technoszférája kikerült a meglévő/új anyagokra 
vonatkozó rendeletek céljából végzett kockázatbecslési értékelés végpontjai közül. A célövezet a technoszférán kívül eső 
övezet, amelyre a környezeti kockázatbecslés vonatkozik. 
 
A talaj PEC kalkulációja a FOCUS talajcsoporton (FOCUS, 1996), valamint a talaj növényvédelmi szereinek, a talajvíznek, a 
felszíni víznek és az üledéknek a becsült környezeti koncentráció (PEC) értékeire vonatkozó számítási útmutatón (Kloskowksi 
et al., 1999) alapul. Az EUSES során lehetőleg a FOCUS/EXPOSIT modellező eszközt kell használni, mivel ez jobban megfelel 
a mezőgazdasági jellegű alkalmazásnak, mint ebben az esetben, ahol például az áramlás paraméterét bele kell vonni a 
modellezésbe. A FOCUS egy olyan modell, amelyet tipikusan biocid alkalmazásokra fejlesztettek ki, majd a német EXPOSIT 
1.0 modell alapján továbbfejlesztették, amelyben az olyan paraméterek, mint például az áramlás, az összegyűjtött adatok 
alapján javíthatók. 

Környezeti 
kibocsátások Ld. a felhasznált mennyiséget 

Expozíciós 
koncentráció a 
szennyvíztisztító 
üzemekben 

Nem releváns a közúti határátkelő forgatókönyvében 

Expozíciós 
koncentráció nyílt-
tengeri vízi 
szakaszokon 

Nem releváns a közúti határátkelő forgatókönyvében 

Expozíciós 
koncentráció az 
üledékekben 

Nem releváns a közúti határátkelő forgatókönyvében 

Expozíciós 
koncentráció a 
talajban és a 
talajvízben 

Anyag PEC (mg/l) PNEC (mg/l) RCR 

Ca(OH)2 701 1080 0,65 

Expozíciós 
koncentráció a 
légkörben 

Ez a pont nem releváns. A Ca(OH)2 nem illékony. A gőznyomás 10–5 Pa alatt van. 

Az élelmiszer-
láncban lényeges 
expozíciós 
koncentráció 
(másodlagos 
mérgezés) 

Ez a pont nem releváns, mivel a kalcium a környezetben mindenhol jelen van és alapvető. A lefedett 
felhasználások nem befolyásolják jelentősen az alkotórészek (Ca2+ és OH-) eloszlását a környezetben. 

Környezeti expozíció egyéb felhasználás esetén 

Az összes többi felhasználásra vonatkozóan nem végeznek környezeti expozíciós becslést, mivel 
• A működési feltételek és a kockázatkezelési intézkedések kevésbe szigorúak, mint a mezőgazdasági talajvédelem és 

az építőmérnöki talajkezelés esetén 
• A mész egy alkotóelem, és kémiailag mátrixhoz kötött. A kibocsátás elhanyagolható, és nem elégséges ahhoz, hogy 

pH-eltolódást okozzon a talajban, szennyvízben vagy felszíni vízben 
• A meszet kifejezetten arra használják, hogy - a széndioxiddal történő reakciója miatt - széndioxid-mentes 

belélegezhető levegőt termeljen. Ezek az alkalmazások csak arra a levegő-szakaszra vonatkoznak, ahol a mész 
tulajdonságait kihasználják  

• A semlegesítés/pH-változtatás a felhasználás célja, és a kívánt hatásokon felül más hatások nem keletkeznek.  



BIZTONSÁGI ADATLAP a Ca(OH)2 anyaghoz, amely az 

1907/2006/EK számú REACH rendelet II. mellékletének, az 1272/2008/EK 
rendeletnek és a 453/2010/EK rendeletnek megfelelően készült 

  
Verzió: 2.0/HU 
Felülvizsgálat dátuma: 08. Március/2013                                                                       Nyomtatás dátuma: 30/07/2014 

105 / 131 oldal 

 

4. Útmutatás a továbbfelhasználó részére annak értékeléséhez, vajon az expozíciós 
forgatókönyv keretein belül dolgozik-e 

A továbbfelhasználó akkor dolgozik az expozíciós forgatókönyv által szabott kereteken belül, ha vagy betartja a fent leírt ajánlott 
kockázatkezelési intézkedéseket, vagy a továbbfelhasználó magától igazolni tudja, hogy üzemi körülményei és az életbe 
léptetett kockázatkezelési intézkedések megfelelőek. Ezt úgy tudja megtenni, ha bemutatja, hogy a belélegzéses és bőrön 
keresztüli expozíciót a vonatkozó DNEL érték alatti szintre csökkentik (amennyiben a kérdéses folyamatokat és 
tevékenységeket a fent felsorolt PROC kategóriák lefedik), az alábbiak szerint. Ha nem állnak rendelkezésre mért adatok, a 
továbbfelhasználó az általa kiváltott expozíció felméréséhez használhat egy megfelelő osztályozási eszközt is, például a 
MEASE-t (www.ebrc.de/mease.html). A felhasznált anyag porosságát a MEASE szójegyzék szerint lehet megállapítani. Például, 
az RDM (Rotating Drum Method) szerint 2,5%-nál alacsonyabb porossággal bíró anyagok megnevezése "alacsony 
portartalmú", a 10%-nál alacsonyabb (RDM) porosságú anyagok megnevezése "közepes portartalmú", míg a 10%-nál nagyobb 
porosságú anyagok megnevezése "magas portartalmú". 

DNELbelélegzés: 1 mg/m³ (respirábilis porként) 
Fontos megjegyzés: A továbbfelhasználónak tudnia kell, hogy a fent megadott hosszú távú DNEL-érték mellett létezik az akut 
hatásokra vonatkozó DNEL is, amelynek értéke 4 mg/m³. Így, ha a biztonságos felhasználás igazolásakor az expozíciós 
becslést a hosszú távú DNEL-értékkel hasonlítják össze, az akut DNEL-értéket is teljesítik (az R.14 útmutató szerint, az akut 
expozíciós szintek a hosszú távú expozíciós becslés 2-es szorzóval történő szorzásával számolhatók ki). Amikor a MEASE-t 
használják az expozíciós becslés kiszámításához, meg kell jegyezni, hogy kockázatkezelési intézkedésként az expozíció 
időtartamát csak fél-műszakra kell lecsökkenteni (ami 40%-os expozíciós csökkentést eredményez). 

 

http://www.ebrc.de/mease.html
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9.11. számú EF: Meszes anyagokat tartalmazó árucikkek/tartályok 
foglalkozásszerű felhasználása 

A munkavállalók által végzett felhasználásokat tartalmazó expozíciós forgatókönyv formátuma 
(1) 

1. Cím 
Szabadon 
megadható 
rövid cím 

Meszes anyagokat tartalmazó árucikkek/tartályok foglalkozásszerű felhasználása 

Felhasználási 
leírón alapuló 
rendszerezett 
cím 

SU22, SU1, SU5, SU6a, SU6b, SU7, SU10, SU11, SU12, SU13, SU16, SU17, SU18, SU19, SU20, SU23, 
SU24 

AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6, AC7, AC8, AC10, AC11, AC13 
(a megfelelő PROC és ERC kategóriák leírását lásd az alábbi 2. fejezetben) 

Lefedett 
eljárások, 
feladatok, 
tevékenységek 

A lefedett eljárások, feladatok és/vagy tevékenységek leírását lásd az alábbi 2. fejezetben. 

Becslési 
módszer A belélegzéses expozíció becslése a MEASE expozíciós becslésen alapul. 



          TERMÉK BIZTONSÁGI ADATLAP  Ca(OH)₂ 
Készült a Reach EC 1907/2006 szabályzat II melléklete ill. az  (EC) 1272/2008, 
és az (EU) 453/2010 szabályzat szerint 

Verzió:  1.0/HU 
Felülvizsgálat dátuma: December / 2010 Másolás dátuma: July 30, 2014 

 

Page 107 of 131 

2. Üzemi feltételek és kockázatkezelési intézkedések 
PROC/ERC REACH definíció Ide tartozó feladatok 

PROC 0 
Egyéb folyamat 

(PROC 21 (alacsony kibocsátási potenciál) az 
expozíciós becslés helyettesítésére) 

Olyan tartályok használata, amelyek Ca(OH)2 
anyagot/készítményt tartalmaznak CO2 elszívóként 

(pl. légzőkészülékek) 

PROC 21 Alapanyagokban, illetve árucikkekben lekötött anyagok 
alacsony energiaigényű megmunkálása 

Alapanyagokban, illetve árucikkekben lekötött 
anyagok kezelése 

PROC 24 Az alapanyagok, illetve árucikkek összetevőire nagy 
energiával kifejtett (mechanikai) hatás Darálás, mechanikus vágás 

PROC 25 Egyéb forró munkaművelet (fémek) Hegesztés, forrasztás 

ERC10, ERC11, 
ERC 12 

Hosszú élettartamú árucikkek és kismértékben 
kiszabaduló alapanyagok széleskörű, szórt beltéri és 

kültéri felhasználása 

a Ca(OH)2 olyan árucikkekbe és alapanyagba 
kötődik, mint például: fa és műanyag szerelő- és 
építőipari anyagok (tetőösszefolyók, csatornák), 

padlóburkolatok, a bútorok, a játékok, a lábbelik, a 
bőripari termékek, a papír- és kartonpapírtermékek 

(magazinok, könyvek, újságok és 
csomagolópapírok), az elektronikus berendezések 

(burkolata) 

2.1 Munkavállalói expozíció ellenőrzése 
Termékjellemző 

A MEASE-megközelítés szerint, az anyag saját kibocsátási potenciálja az expozíció egyik fő tényezője. Ezt a MEASE eszköz 
egy úgynevezett fugacitás-osztály becslésével tükrözi. A szobahőmérsékleten szilárd anyagokkal végzett műveletek során a 
fugacitás alapja az adott anyag portartalma. Ugyanakkor a folyékony fémekkel végzett műveletek esetén a fugacitás alapja a 
hőmérséklet, a folyamat hőmérsékletének és az anyag olvadáspontjának figyelembe vételével. A harmadik csoportba tartoznak 
az erősen súrlódásos feladatok, ahol az alap a súrlódás szintje, nem pedig az anyagból fakadó kibocsátási potenciál. 

PROC Felhasználás készítményben Tartalom 
készítményben Halmazállapot Kibocsátási potenciál 

PROC 0 nincs korlátozva 

tömör tárgyak 
(szemcsék), a 

szemcsék megelőző 
töltési és kezelési 
eljárásaival együtt 
járó súrlódás miatt 

alacsony a 
porképződési 

potenciál, 
légzőkészülék 

használata közben 
nem 

alacsony 
(legrosszabb esetet 
feltételezve, mivel a 

légzőkészülék használata 
közben - a nagyon alacsony 
súrlódási feszültség miatt - 

nem feltételezhető 
belélegzéses expozíció) 

PROC 21 nincs korlátozva tömör tárgyak nagyon alacsony 

PROC 24, 25 nincs korlátozva tömör tárgyak magas 
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Felhasznált mennyiségek 

Ennél a forgatókönyvnél azt feltételezik, hogy a műszakonként kezelt tényleges tonnatartalom nem befolyásolja az expozíciót. 
Ehelyett a művelet besorolásának (ipari vagy foglalkozásszerű) és az elhatárolás/automatizálás szintjének (ahogy azt a PROC 
mutatja) kombinációja a folyamat saját kibocsátási potenciáljának fő meghatározó tényezője. 

Felhasználás/expozíció gyakorisága és időtartama 

PROC Expozíció időtartama 

PROC 0 
480 perc 

(a Ca(OH)2 foglalkozási expozícióját tekintve nem korlátozott, a tényleges viselési időtartamot az adott 
légzőkészülék használati utasítása korlátozhatja) 

PROC 21 480 perc (nincs korlátozva) 

PROC 24, 25 ≤ 240 perc 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt emberi tényezők 

A PROC-ban megjelenő összes folyamatszakasz során a műszakhoz tartozó légzési térfogat becsült értéke 10 m³/műszak (8 
óra). 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a munkavállalói expozíciót 

Az üzemi körülményeket (pl. a folyamat hőmérsékletét és nyomását) nem tekintik lényegesnek a végrehajtott folyamatok 
foglalkozási expozíciós becslésénél. Ugyanakkor jelentősen magas hőmérsékletű folyamatszakaszok esetén (vagyis PROC 22, 
23, 25 esetén), a MEASE-ben az expozíciós becslés alapja a folyamat hőmérsékletének és olvadáspontjának aránya. Mivel a 
kísérő hőmérséklet az iparágakon belül változó lehet, az expozíciós becslésben, a legrosszabb esetben előforduló 
feltételezésként, a legmagasabb értékkel számoltak. Így az expozíciós forgatókönyv a folyamat összes hőmérsékletét 
automatikusan lefedi a PROC 22, 23 és PROC 25 kategóriákra. 

Technikai feltételek és intézkedések a folyamat (forrás) szintjén, amelyek megakadályozzák a kibocsátást 

A folyamatokban általában nincs szükség folyamatszintű kockázatkezelési intézkedésekre (pl. a kibocsátási forrás elhatárolása 
vagy izolálása). 

Technikai feltételek és intézkedések a diszperzió ellenőrzésére a forrástól a munkavállaló felé 

PROC Izolálás szintje 
Helyi 

szabályozás 
(LC) 

LC hatékonysága 
(MEASE szerint) További információk 

PROC 0, 21, 24, 
25 

Amennyiben szükség van a 
munkavállalók izolálására a 

kibocsátási forrástól, azt a fenti 
"Felhasználás/expozíció 

gyakorisága és időtartama" pont 
tünteti fel. Az expozíció időtartama 

úgy csökkenthető, ha például 
szellőztetett (pozitív nyomású) 

vezérlőtermeket helyeznek 
üzembe, vagy az adott 

expozíciónak kitett munkavállalót 
eltávolítják a munkavégzés 

helyéről. 

nem szükséges n/a - 

Szervezeti intézkedések a kibocsátás, diszperzió és expozíció csökkentésére/korlátozására 

Kerülni kell a belélegzést és lenyelést. Általános foglalkozás-higiéniai intézkedések szükségesek az anyag biztonságos 
kezelésének biztosításához. Ezen intézkedések közé tartoznak a jó személyi és háztartási gyakorlatok (vagyis a rendszeres 
tisztálkodás/tisztítás megfelelő tisztítóeszközökkel), az étkezés és dohányzás megtiltása a munkavégzés helyén, és 
szabványos munkaruha és cipő viselése, hacsak az alábbiakban másként nem rendelkeznek. A műszak végén le kell 
zuhanyozni, és ruhát kell váltani. Otthon ne viselje a szennyezett ruházatot! A port ne fújja le sűrített levegővel! 
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A személyi védelemhez, higiéniához és egészség értékeléséhez kötődő feltételek és intézkedések 

PROC Légzésvédő eszköz (RPE) 
specifikációja 

RPE 
hatékonysága 
(hozzárendelt 

védelmi 
tényező, APF) 

Kesztyű 
specifikációja 

További személyi 
védőfelszerelések (PPE) 

PROC 0, 21 nem szükséges n/a 
Mivel a Ca(OH)2 

besorolása szerint 
bőrizgató hatású, a 

védőkesztyű 
viselése a folyamat 

minden 
szakaszában 

kötelező. 

Szemvédő eszközt (pl. 
szemüveget vagy 

szemellenzőt) is viselni kell, 
kivéve, ha az alkalmazás 
jellege és típusa miatt a 
szemmel való esetleges 

érintkezés kizárható (pl. zárt 
folyamatok esetén). Ezen 

felül, szükség szerint, 
arcvédő eszközt, védőruhát 
és munkavédelmi cipőt is 

viselni kell. 

PROC 24, 25 FFP1 maszk APF=4 

A fent meghatározott légzésvédő eszközöket csak akkor kell viselni, ha azzal párhuzamosan az alábbi alapelveket is 
foganatosítják: A munka időtartamának (vö. a fent leírt "expozíció időtartamával") tükröznie kell a munkavállalót érintő, a légzési 
ellenállásból és magából a légzésvédő tömegéből fakadó külön pszichológiai stresszt is, amit a fej körbezárásával együtt járó 
hőterhelés okoz. Ezen felül azt is figyelembe kell venni, hogy a légzésvédő viselése közben a munkavállalók eszközhasználati 
és kommunikációs képességei korlátozottak. 
A fenti okok miatt a munkavállalóknak (i) egészségeseknek kell lenniük (különösen a légzésvédő eszközök használatát érintő 
egészségügyi problémák vonatkozásában), és (ii) arcuk felépítésének olyannak kell lennie, hogy kevés szabad hely maradjon 
az arc és a maszk között (sebhelyek és arcszőrzet tekintetében). A fent ajánlott eszközök, amelyek hatásfoka attól függ, hogy 
mennyire szorosan zárnak az archoz, nem biztosítanak megfelelő védelmet, amennyiben nem illeszkednek pontosan és 
biztonságosan az arc körvonalához. 
A munkáltatók és az egyéni vállalkozók törvényes felelősséggel tartoznak a légzésvédő eszközök karbantartásáért és 
kiosztásáért, valamint helyes használatuk biztosításáért a munkahelyen. Ezért a légzésvédő eszközökkel kapcsolatos 
programhoz megfelelő irányelveket kell kidolgozniuk és dokumentálniuk, amelynek tartalmaznia kell a munkavállalók képzését 
is. 
A különböző légzésvédő eszközök (BS EN 529:2005 szerinti) APF értékeinek áttekintése a MEASE szójegyzékében található. 

2.2 Környezeti expozíció ellenőrzése 
Termékjellemzők 

A mész kémiailag kötődik egy nagyon alacsony kibocsátási potenciállal rendelkező mátrixba 

3. Expozíció becslése és hivatkozás a forrásra 
Foglalkozási expozíció 

A belélegzéses expozíció becsléséhez a MEASE expozíciós eszközt használták. A kockázatjellemzési arány (RCR) a tisztított 
expozíciós becslés és a vonatkozó DNEL (származtatott hatásmentes szint) hányadosa, és akkor mutat biztonságos 
felhasználást, ha értéke 1 alatt van. A belélegzéses expozíció esetén az RCR 1 mg/m³ Ca(OH)2 DNEL értékén (respirábilis por 
esetén) és a vonatkozó belélegzéses expozíció MEASE segítségével levezetett becslésén (belélegezhető por esetén) alapul. 
Így az RCR biztonsági ráhagyást is tartalmaz, mivel a respirációs frakció az EN 481 szerinti belélegezhető frakció al-frakciója. 

PROC A belélegzéses expozíciós 
becsléshez használt módszer 

Belélegzéses 
expozíciós 

becslés (RCR) 

A bőrön keresztüli 
expozíciós 
becsléshez 

használt módszer 

Bőrön keresztüli 
expozíciós becslés (RCR) 

PROC 0 MEASE (PROC 21) 0,5 mg/m³ (0,5) Mivel a Ca(OH)2 besorolása szerint bőrizgató 
hatású, a bőrön keresztüli expozíciót a technikailag 
megoldható lehető legkisebb szintre kell szorítani. 
A bőrt érintő hatásokra nem számolták ki a DNEL 

értékét. Emiatt ebben az expozíciós 
forgatókönyvben a bőrön keresztüli expozíciót nem 

becsülték meg. 

PROC 21 MEASE 0,05 mg/m³ 
(0,05) 

PROC 24 MEASE 0,825 mg/m³ 
(0,825) 

PROC 25 MEASE 0,6 mg/m³ (0,6) 

Környezeti expozíció 

A mész egy alkotóelem, és kémiailag mátrixhoz kötött: normál és ésszerűen előre látható felhasználási feltételek mellett a mész 
szándékoltan nem szabadul ki. A kibocsátás elhanyagolható, és nem elégséges ahhoz, hogy pH-eltolódást okozzon a talajban, 
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szennyvízben vagy felszíni vízben. 

4. Útmutatás a továbbfelhasználó részére annak értékeléséhez, vajon az expozíciós 
forgatókönyv keretein belül dolgozik-e 

A továbbfelhasználó akkor dolgozik az expozíciós forgatókönyv által szabott kereteken belül, ha vagy betartja a fent leírt ajánlott 
kockázatkezelési intézkedéseket, vagy a továbbfelhasználó magától igazolni tudja, hogy üzemi körülményei és az életbe 
léptetett kockázatkezelési intézkedések megfelelőek. Ezt úgy tudja megtenni, ha bemutatja, hogy a belélegzéses és bőrön 
keresztüli expozíciót a vonatkozó DNEL érték alatti szintre csökkentik (amennyiben a kérdéses folyamatokat és 
tevékenységeket a fent felsorolt PROC kategóriák lefedik), az alábbiak szerint. Ha nem állnak rendelkezésre mért adatok, a 
továbbfelhasználó az általa kiváltott expozíció felméréséhez használhat egy megfelelő osztályozási eszközt is, például a 
MEASE-t (www.ebrc.de/mease.html). A felhasznált anyag porosságát a MEASE szójegyzék szerint lehet megállapítani. Például, 
az RDM (Rotating Drum Method) szerint 2,5%-nál alacsonyabb porossággal bíró anyagok megnevezése "alacsony 
portartalmú", a 10%-nál alacsonyabb (RDM) porosságú anyagok megnevezése "közepes portartalmú", míg a 10%-nál nagyobb 
porosságú anyagok megnevezése "magas portartalmú". 

DNELbelélegzés: 1 mg/m³ (respirábilis porként) 
Fontos megjegyzés: A továbbfelhasználónak tudnia kell, hogy a fent megadott hosszú távú DNEL-érték mellett létezik az akut 
hatásokra vonatkozó DNEL is, amelynek értéke 4 mg/m³. Így, ha a biztonságos felhasználás igazolásakor az expozíciós 
becslést a hosszú távú DNEL-értékkel hasonlítják össze, az akut DNEL-értéket is teljesítik (az R.14 útmutató szerint, az akut 
expozíciós szintek a hosszú távú expozíciós becslés 2-es szorzóval történő szorzásával számolhatók ki). Amikor a MEASE-t 
használják az expozíciós becslés kiszámításához, meg kell jegyezni, hogy kockázatkezelési intézkedésként az expozíció 
időtartamát csak fél-műszakra kell lecsökkenteni (ami 40%-os expozíciós csökkentést eredményez). 

 

http://www.ebrc.de/mease.html
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9.12. számú EF: Építőanyagok fogyasztói felhasználása 
(barkácsáruk) 

A fogyasztók által végzett felhasználásokat tartalmazó expozíciós forgatókönyv formátuma (2) 
1. Cím 

Szabadon megadható rövid cím Építő- és szerelőanyagok fogyasztói felhasználása  

Felhasználási leírón alapuló rendszerezett 
cím SU21, PC9a, PC9b, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f 

Lefedett folyamatok, feladatok és 
tevékenységek  

Porképződés kezelése (keverés és töltés)  
Folyékony, pépes meszes készítmények alkalmazása.  

Becslési módszer* 

Emberi egészség: 
Az orális és bőrön keresztüli expozícióra, valamint a szemet érintő 
expozícióra minőségi értékelést végeztek. A por belélegzéses expozícióját 
a holland modellel becsülték meg (van Hemmen, 1992). 
Környezet: 
Minőségi alátámasztó értékelést bocsátanak rendelkezésre. 

2. Üzemi feltételek és kockázatkezelési intézkedések 
RMM Nincsenek termékbe integrált kockázatkezelési intézkedések. 

PC/ERC Az árucikk-kategóriákra (AC) és a környezetvédelmi kibocsátási kategóriákra (ERC) 
vonatkozó tevékenység leírása 

PC 9a, 9b 
Portartalmú meszes anyagok keverése és töltése. 
Mészvakolat, gitt vagy cementpép alkalmazása a falakon és a plafonon. 
Alkalmazás utáni expozíció.  

ERC 8c, 8d, 8e, 8f 

Széleskörű, szórt beltéri, mátrixra vagy abba való beépüléshez vezető felhasználás 
Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt kültéri felhasználása 
Reaktív anyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt kültéri felhasználása 
Széleskörű, szórt kültéri, mátrixra vagy abba való beépüléshez vezető felhasználás 

2.1 Fogyasztói expozíció ellenőrzése 
Termékjellemző 

A készítmény leírása 
Az anyag 
koncentrációja a 
készítményben 

A készítmény 
halmazállapota 

Porosság (ha 
értelmezhető) 

Csomagolás 
kialakítása 

Meszes anyag 100 % Szilárd/por Magas, közepes vagy 
alacsony, a meszes 
anyag fajtájától függően 
(a barkácsárukra1 
vonatkozó adatlap 
tájékoztató jellegű 
adatai a 9.0.3 fejezetben 
találhatóak) 

Legfeljebb 35 kg-os 
zsákokban, ömlesztve Gipsz, habarcs 20-40% Szilárd/por 

Gipsz, habarcs 20-40% Pépes  - - 

Gitt, szórógitt 30-55% 
Pépes, nagyon 
viszkózus, sűrű 
folyadék 

- Tubusban vagy 
vödörben 
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Előre bekevert 
meszelőfesték ~30% Szilárd/por 

Magas - alacsony  
(a barkácsárukra1 
vonatkozó adatlap 
tájékoztató jellegű 
adatai a 9.0.3 fejezetben 
találhatóak) 

Legfeljebb 35 kg-os 
zsákokban, ömlesztve 

Meszelőfesték/mésztej 
készítmény ~ 30 % Mésztej készítmény - - 

Felhasznált mennyiségek 

A készítmény leírása Egyszerre felhasznált mennyiség 

Szórógitt, gitt  
250 g – 1 kg por (2:1 por víz) 
Nehéz megállapítani, mert a mennyiség nagyban függ a kitöltendő lyukak mélységétől és 
méretétől. 

 
Gipsz/meszelőfesték 

~ 25 kg a kezelendő helyiség, fal méretétől függően. 

Padló/fal kiegyenlítő 
~ 25 kg a kiegyenlíteni kívánt helyiség, fal méretétől függően. 
 

Felhasználás/expozíció gyakorisága és időtartama 

Feladat leírása  Expozíció egyszeri időtartama előfordulás gyakorisága 

Mésztartalmú porok keverése és 
töltése. 

1,33 perc (DIY1-adatlap, RIVM, 2.4.2 
fejezet: Porok keverése és töltése)  évente 2 (DIY1 adatlap) 

Mészvakolat, gitt vagy cementpép 
alkalmazása a falakon és a plafonon Több perc - óra évente 2 (DIY1 adatlap) 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt emberi tényezők   

A feladat leírása Expozícióban érintett 
népesség Légzési arány Expozícióban érintett 

testrész 
Érintett bőrfelület 
[cm²] 

Por kezelése  Felnőtt 1,25 m³/ó Mindkét kéz fele  430 (DIY1 adatlap) 

Folyékony, pépes 
meszes készítmények 
alkalmazása. 

Felnőtt NR Kéz és alkar 1900 (DIY1 adatlap) 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a fogyasztói expozíciót 

A feladat leírása  Beltéri/Kültéri Szoba térfogata Légcserélés rátája 

Por kezelése  beltéri 1 m³ (személyes tér, kis 
terület a felhasználó körül) 

0,6 hr-1 (nem meghatározott 
helyiség) 

Folyékony, pépes meszes 
készítmények alkalmazása. beltéri NR NR 

A fogyasztónak szóló információkhoz és javasolt viselkedéshez kötődő feltételek és intézkedések 

Az egészségkárosodás elkerülése érdekében a barkácsolóknak ugyanazokat a szigorú védőintézkedéseket kell betartaniuk, 
amelyek a munkahelyeken a szakképzett munkavégzőkre vonatkoznak: 

• A nedves ruhát, lábbelit és kesztyűt azonnal le kell cserélni. 
• A bőr fedetlen területeinek (karok, lábak, arc) védelméről gondoskodni kell: számos hatékony bőrvédő termék 

kapható, amelyeket a bőrvédelmi tervvel (bőrvédelem, tisztítás és ápolás) összhangban kell használni. A 
munkavégzés után a bőrt alaposan meg kell tisztítani és ápoló terméket kell rá felvinni.  

A személyi védelemhez, higiéniához kötődő feltételek és intézkedések 

Az egészségkárosodás elkerülése érdekében a barkácsolóknak ugyanazokat a szigorú védőintézkedéseket kell betartaniuk, 
amelyek a munkahelyeken a szakképzett munkavégzőkre vonatkoznak: 

• Építőanyagok előkészítése vagy keverése, bontás vagy tömítés, és legfőképpen a fej felett végzett munka során 
viseljen védőszemüveget, valamint poros munka során arcmaszkot.  

• A munkavédelmi kesztyűt gondosan válassza ki. A bőrkesztyűk nedvessé válnak és elősegítik a megégést. Amikor 
nedves környezetben dolgozik, a műanyag borítású (nitril) pamutkesztyűk jobbak. A fej felett végzett munka során 
viseljen motoros-kesztyűt, mert az jelentősen csökkentheti a munkaruhát átjáró nedvesség mennyiségét. 
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2.2 Környezeti expozíció ellenőrzése 
Termékjellemzők 

Az expozíciós becslés során nem releváns 

Felhasznált mennyiségek* 

Az expozíciós becslés során nem releváns 

Felhasználás gyakorisága és időtartama 

Az expozíciós becslés során nem releváns 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők   

Alapértelmezett folyami vízhozam és hígulás 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót 

Beltéri 
A közvetlenül a szennyvízbe történő eresztés elkerülendő. 

Az önkormányzati szennyvíztisztító telephez kötődő feltételek és intézkedések 

Az önkormányzati szennyvízrendszer/-tisztító telep alapértelmezett mérete és az iszapkezelő technika  

Külső hulladékkezeléshez kötődő feltételek és intézkedések  

Az expozíciós becslés során nem releváns 

Hulladék külső hasznosításához kötődő feltételek és intézkedések 

Az expozíciós becslés során nem releváns 
 

3. Expozíció becslése és hivatkozás a forrásra 
A kockázatkezelési arány (RCR) a tisztított expozíciós becslés és a vonatkozó DNEL (származtatott hatásmentes szint) 
hányadosa, és az alábbiakban zárójelek között kerül megadásra. A belélegzéses expozíció esetén az RCR a 4 mg/m3 meszes 
anyag DNEL értékén (respirábilis por esetén) és a vonatkozó belélegzéses expozíció becslésén (belélegezhető por esetén) 
alapul. Így az RCR biztonsági ráhagyást is tartalmaz, mivel a respirációs frakció az EN 481 szerinti belélegezhető frakció al-
frakciója. 
Mivel a mész besorolása szerint irritálja a bőrt és a szemet, minőségi értékelést hajtottak végre a bőrön keresztüli expozícióra 
és a szem expozíciójára vonatkozóan. 

Emberi expozíció 

Por kezelése 

Expozíciós 
útvonal Expozíciós becslés Alkalmazott módszer, megjegyzések 

Orális - 
Minőségi értékelés  
A termék rendeltetésszerű felhasználása esetén orális expozíció 
nem fordul elő. 

Bőrön keresztül 
kis feladat: 0,1 µg/cm² (-) 
nagy feladat: 1 µg/cm² (-) 

Minőségi értékelés 
Ha figyelembe veszik a kockázatcsökkentési intézkedéseket, 
emberi expozíció nem várható. Azonban a meszes anyag 
rakodásából fakadó pornak az érintkezése a bőrrel, vagy a mész 
közvetlen érintkezése nem zárható ki, ha a használat közben nem 
viselnek védőkesztyűt. Ez időnként enyhe irritációt okozhat, ami 
könnyen elkerülhető, ha vízzel azonnal lemossák. 
Mennyiségi értékelés  
A ConsExpo rögzített arányokra épülő modelljét használták. A por 
öntése közben keletkező porral történő érintkezés arányát a 
barkácsáruk1-adatlapjáról vették (RIVM 320104007 jelentés). 
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Szem Por 

Minőségi értékelés 
Ha figyelembe veszik a kockázatcsökkentési intézkedéseket, 
emberi expozíció nem várható. A meszes anyag rakodásakor 
keletkező por nem zárható ki, ha nem használnak védőkesztyűt. 
Ajánlatos a véletlenszerű expozíció után azonnal vízzel leöblíteni, 
majd orvosi segítséget kérni. 

Belélegzés 
Kis feladat: 12 µg/m³ (0,003) 
Nagy feladat: 120 µg/m³ (0,03) 

Mennyiségi értékelés 
A por öntése közben keletkező porképződés kiszámolása a 
holland modell segítségével történik (van Hemmen, 1992, ld. fent 
a 9.0.3.1 fejezetben). 

Folyékony, pépes meszes készítmények alkalmazása.  

Expozíciós 
útvonal Expozíciós becslés Alkalmazott módszer, megjegyzések 

Orális - 
Minőségi értékelés 
A termék rendeltetésszerű felhasználása esetén orális expozíció 
nem fordul elő. 

Bőrön keresztül Fröccsenés 

Minőségi értékelés 
Ha figyelembe veszik a kockázatcsökkentési intézkedéseket, 
emberi expozíció nem várható. Ugyanakkor a bőrre fröccsenő 
anyag nem zárható ki, ha a felhasználás során nem viselnek 
védőkesztyűt. A fröccsenések időnként enyhe irritációt 
okozhatnak, ami könnyen elkerülhető, ha azonnal megmossák a 
kezüket vízzel. 

Szem Fröccsenés 

Minőségi értékelés 
Megfelelő védőszemüveg viselése esetén nem várható a szem 
expozíciója. Ugyanakkor a szembe fröccsenő anyag nem zárható 
ki, ha a folyékony vagy pépes meszes készítmények 
felhasználása során nem viselnek védőszemüveget, különösen a 
fej fölött végzett munkálatok során. Ajánlatos a véletlenszerű 
expozíció után azonnal vízzel leöblíteni, majd orvosi segítséget 
kérni. 

Belélegzés - 
Minőségi értékelés 
Nem valószínű, mivel a mész gőznyomása a vízben alacsony, és 
nem megy végbe pára- vagy aeroszol-képződés. 

Alkalmazás utáni expozíció  

Jelentős expozícióval nem számolnak, mivel a vizes mészkészítmény a légkörben található széndioxiddal gyorsan kalcium-
karbonáttá alakul. 

Környezeti expozíció 

A meszes oldatok közvetlenül a települési szennyvízbe eresztésének elkerülésére irányuló környezettel kapcsolatos üzemi 
feltételek és kockázatkezelési intézkedések vonatkozásában, a települési szennyvíztisztító telepekbe beáramló víz pH-értéke 
semleges, és így nincs a biológiai aktivitást érintő expozíció. A települési szennyvíztisztító telepbe beáramló víz gyakran eleve 
semlegesített, és a mész hasznos is lehet a biológiai szennyvíztisztító telepeken kezelt savas szennyvízfolyamok pH-értékének 
szabályozásánál. Mivel a települési szennyvíztisztítóba beáramló víz pH-értéke semleges körüli, a befogadó környezeti 
egységekre - például a felszíni vizekre, üledékre és a szárazföldi szakaszra gyakorolt pH-hatás elhanyagolható. 
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9.13. számú EF: Széndioxid-elnyelők fogyasztói alkalmazása 
légzőkészülékekben 

A fogyasztók által végzett felhasználásokat tartalmazó expozíciós forgatókönyv formátuma (2) 

1. Cím 

Szabadon megadható rövid cím Légzőkészülékekben lévő CO2 elnyelők fogyasztói felhasználása 

Felhasználási leírón alapuló rendszerezett 
cím 

SU21, PC2 , ERC8b  

Lefedett folyamatok, feladatok és 
tevékenységek  

A készítmény betöltése a patronba  

Körfolyamatos légzőkészülék használata  

A készülék tisztítása  

Becslési módszer* 

Emberi egészség 

Az orális és bőrön keresztüli expozícióra minőségi értékelést végeztek. A 

belélegzéses expozíciót a holland modellel becsülték meg (van Hemmen, 

1992). 

Környezet 

Minőségi alátámasztó értékelést bocsátanak rendelkezésre. 

2. Üzemi feltételek és kockázatkezelési intézkedések 

RMM 
A nátronmész szemcsés formában kapható. Ezen felül, meghatározott mennyiségű vizet (14-

18%) adnak hozzá, ami tovább csökkenti az abszorbens porosságát. A légzési ciklus során a 

kalcium-hidroxid gyorsan reakcióba lép a CO2-vel, és karbonátot hoz létre. 

PC/ERC 
Az árucikk-kategóriákra (AC) és a környezetvédelmi kibocsátási kategóriákra (ERC) 
vonatkozó tevékenység leírása 

PC 2 

A körfolyamatos légzőkészülék használata pl. kedvtelési búvárkodás esetén, nátronmeszet 

tartalmaz a CO2 elnyeléséhez. A kilélegzett levegő átáramlik az abszorbensen, és a CO2 

gyorsan reakcióba lép (a víz és a nátrium-hidroxid által katalizálva) a kalcium-hidroxiddal, és 

karbonátot hoz létre. A CO2-mentes levegő megint belélegezhető, oxigén hozzáadása után. 

Az abszorbens kezelése: Az abszorbenst minden használat után ki kell dobni, és minden 

merülés előtt újra fel kell tölteni.  

ERC 8b Széleskörű, szórt beltéri, mátrixra vagy abba való beépüléshez vezető felhasználás 

2.1 Fogyasztói expozíció ellenőrzése 

Termékjellemző 

A készítmény leírása 
Az anyag 
koncentrációja a 
készítményben 

A készítmény 
halmazállapota 

Porosság (ha 
értelmezhető) 

Csomagolás 
kialakítása 
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CO2 abszorbens  

78 - 84% 

Az alkalmazástól 

függően a fő 

alkotóelem különböző 

adalékanyagokkal 

rendelkezik. 

Egy adott mennyiségű 

vizet mindig 

hozzáadnak (14-18%). 

Szilárd, szemcsés 

Nagyon alacsony 

porosság  
(10 %-kal alacsonyabb a 

porral összehasonlítva) 

A gázleválasztó 

tartályának feltöltésekor 

nem lehet kizárni a 

porképződést. 

4,5, 18 kg-os 

fémdoboz 

"Használt" CO2 

abszorbens  
~ 20% Szilárd, szemcsés 

Nagyon alacsony 

porosság  
(10 %-kal alacsonyabb a 

porral összehasonlítva) 

1-3 kg a 

légzőkészülékben  

Felhasznált mennyiségek 

Légzőkészülékben használt CO2-abszorbens 1-3 kg a légzőkészülék fajtájától függően  

Felhasználás/expozíció gyakorisága és időtartama 

A feladat leírása Expozíció egyszeri időtartama előfordulás gyakorisága 

A készítmény betöltése a patronba  
Kb. 1,33 perc töltésenként, összesen < 

15 perc 
Minden merülés előtt (legfeljebb 4-szer) 

Körfolyamatos légzőkészülékek 

használata  
1-2 ó Legfeljebb 4 merülés naponta 

Berendezés tisztítása és ürítése < 15 perc Minden merülés után (legfeljebb 4-szer) 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt emberi tényezők   

A feladat leírása 
Expozícióban érintett 
népesség 

Légzési arány 
Expozícióban érintett 
testrész 

Érintett bőrfelület 
[cm²] 

A készítmény 

betöltése a patronba 

felnőtt 
1,25 m³/óra (könnyű 

fizikai megterhelés) 

kezek 

840 

(R.15 REACH 

útmutató, férfiak) 

Körfolyamatos 

légzőkészülékek 

használata  

- - 

Berendezés tisztítása 

és ürítése 
kezek 

840 

(R.15 REACH 

útmutató, férfiak) 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a fogyasztói expozíciót 

A feladat leírása Beltéri/Kültéri Szoba térfogata Légcserélés rátája 
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A készítmény betöltése a 

patronba  
NR NR NR 

Körfolyamatos légzőkészülékek 

használata  
- - - 

Berendezés tisztítása és ürítése NR NR NR 

A fogyasztónak szóló információkhoz és javasolt viselkedéshez kötődő feltételek és intézkedések  

Ne kerüljön szembe, bőrre vagy ruházatra. Ne lélegezze be a port! 

A tárolóedényt szorosan lezárva kell tartani a nátronmész kiszáradásának elkerülése érdekében.  

Gyerekektől távol kell tartani.  

Kezelés után alaposan mossa le.  

Szemmel való érintkezés esetén, azonnal öblítse ki bő vízzel, majd kérjen orvosi segítséget! 

Ne keverje savakkal! 

A légzőkészülék kezelési útmutatóját figyelmesen olvassa el, hogy a légzőkészüléket biztosan helyesen használja. 

A személyi védelemhez, higiéniához kötődő feltételek és intézkedések 

A kezelés ideje alatt viseljen megfelelő kesztyűt, védőszemüveget és védőruházatot. Használjon szűrőbetétes fél-maszkot (EN 

149 szerint FFP2 típusú maszk)!  

2.2 Környezeti expozíció ellenőrzése 

Termékjellemzők 

Az expozíciós becslés során nem releváns 

Felhasznált mennyiségek* 

Az expozíciós becslés során nem releváns 

Felhasználás gyakorisága és időtartama 

Az expozíciós becslés során nem releváns 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők   

Alapértelmezett folyami vízhozam és hígulás 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót 

Beltéri 

Az önkormányzati szennyvíztisztító telephez kötődő feltételek és intézkedések 

Az önkormányzati szennyvízrendszer/-tisztító telep alapértelmezett mérete és az iszapkezelő technika  

Külső hulladékkezeléshez kötődő feltételek és intézkedések  

Az expozíciós becslés során nem releváns 

Hulladék külső hasznosításához kötődő feltételek és intézkedések 

Az expozíciós becslés során nem releváns 
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3. Expozíció becslése és hivatkozás a forrásra 

A kockázatkezelési arány (RCR) a tisztított expozíciós becslés és a vonatkozó DNEL (származtatott hatásmentes szint) 

hányadosa, és az alábbiakban zárójelek között kerül megadásra. A belélegzéses expozíció esetén az RCR a 4 mg/m³ meszes 

anyag DNEL értékén (respirábilis por esetén) és a vonatkozó belélegzéses expozíció becslésén (belélegezhető por esetén) 

alapul. Így az RCR biztonsági ráhagyást is tartalmaz, mivel a respirációs frakció az EN 481 szerinti belélegezhető frakció al-

frakciója. 

Mivel a meszes anyag besorolása szerint irritálja a bőrt és a szemet, minőségi értékelést hajtottak végre a bőrön keresztüli 

expozícióra és a szem expozíciójára vonatkozóan. 

A nagyon speciális fogyasztótípus miatt (olyan búvárok, akik maguk töltik fel CO2 gáztisztító készülékeiket) feltételezhető, hogy 

az expozíció csökkentése érdekében figyelembe veszik az utasításokat. 

Emberi expozíció 

A készítmény betöltése a patronba  

Expozíciós 
útvonal 

Expozíciós becslés Alkalmazott módszer, megjegyzések 

Orális - 

Minőségi értékelés 

A termék rendeltetésszerű felhasználása esetén orális expozíció 

nem fordul elő. 

Bőrön keresztül - 

Minőségi értékelés 

Ha figyelembe veszik a kockázatcsökkentési intézkedéseket, 

emberi expozíció nem várható. Azonban a szemcsés nátronmész 

rakodásából fakadó pornak az érintkezése a bőrrel, vagy a 

szemcsék közvetlen érintkezése nem zárható ki, ha a használat 

közben nem viselnek védőkesztyűt. Ez időnként enyhe irritációt 

okozhat, ami könnyen elkerülhető, ha vízzel azonnal lemossák. 

Szem Por 

Minőségi értékelés 

Ha figyelembe veszik a kockázatcsökkentési intézkedéseket, 

emberi expozíció nem várható. A szemcsés nátronmész rakodása 

közben keletkező por várhatóan minimális, ezért a szem 

expozíciója még védőszemüveg nélkül is minimális. 

Mindenesetre, véletlenszerű expozíció után ajánlatos azonnal 

vízzel leöblíteni, majd orvosi segítséget kérni. 

Belélegzés 
Kis feladat: 1,2 µg/m³ (3 × 10-4) 

Nagy feladat: 12 µg/m³ (0,003) 

Mennyiségi értékelés 

A por szórása közben keletkező por számításait a holland modell 

segítségével végezték (van Hemmen, 1992, ahogy a fenti 9.0.3.1 

fejezetben szerepel), és a szemcsés forma esetén 10-es 

porcsökkentési tényezőt alkalmaztak.  

Körfolyamatos légzőkészülékek használata 

Expozíciós 
útvonal 

Expozíciós becslés Alkalmazott módszer, megjegyzések 
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Orális - 

Minőségi értékelés 

A termék rendeltetésszerű felhasználása esetén orális expozíció 

nem fordul elő. 

Bőrön keresztül - 

Minőségi értékelés 

A termék jellemzői miatt nem vonható le az a következtetés, hogy 

a légzőkészülékekben nem létezik a bőr expozíciója az 

abszorbenssel szemben.  

Szem - 

Minőségi értékelés 

A termék jellemzői miatt nem vonható le az a következtetés, hogy 

a légzőkészülékekben nem létezik a szem expozíciója az 

abszorbenssel szemben. 

Belélegzés elhanyagolható 

Minőségi értékelés 

Az útmutató tanácsokat ad arra vonatkozóan, hogy a gáztisztító 

készülék összeszerelésének befejezése előtt hogyan kell 

eltávolítani a port. A fogyasztókon belül a CO2 gáztisztító 

készüléküket saját maguk feltöltő búvárok egy jól körülhatárolható 

alcsoportot képeznek. A berendezés és az anyagok helyes 

használata saját érdekük, ezért feltételezhető, hogy az figyelembe 

veszik az utasításokat. 

A termék jellemzői és az útmutatóban adott tanácsok miatt, 

levonható az a következtetés, hogy az abszorbenssel szembeni 

belélegzéses expozíció elhanyagolható a légzőkészülék 

használata során. 

Berendezés tisztítása és ürítése 

Expozíciós 
útvonal 

Expozíciós becslés Alkalmazott módszer, megjegyzések 

Orális - 

Minőségi értékelés 

A termék rendeltetésszerű felhasználása esetén orális expozíció 

nem fordul elő. 

Bőrön keresztül Por és fröccsenés  

Minőségi értékelés 

Ha figyelembe veszik a kockázatcsökkentési intézkedéseket, 

emberi expozíció nem várható. Azonban a szemcsés nátronmész 

ürítésekor keletkező pornak az érintkezése a bőrrel, vagy a 

szemcsék közvetlen érintkezése nem zárható ki, ha a tisztítás 

közben nem viselnek védőkesztyűt. Ezen felül, a patron vízzel 

történő tisztítása során előfordulhat a nedves nátronmésszel való 

érintkezés. Ez időnként enyhe irritációt okozhat, ami könnyen 

elkerülhető, ha vízzel azonnal lemossák. 
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Szem Por és fröccsenés  

Minőségi értékelés 

Ha figyelembe veszik a kockázatcsökkentési intézkedéseket, 

emberi expozíció nem várható. Ugyanakkor a szemcsés 

nátronmész ürítésekor keletkező porral történő érintkezés, vagy a 

patron vízzel történő tisztítása közben a nedves nátronmésszel 

való érintkezés nagyon ritkán fordul elő. Ajánlatos a véletlenszerű 

expozíció után azonnal vízzel leöblíteni, majd orvosi segítséget 

kérni. 

Belélegzés 
Kis feladat: 0,3 µg/m³ (7,5 × 10-5) 

Nagy feladat: 3 µg/m³ (7,5 × 10-4) 

Mennyiségi értékelés 

A por szórása közben keletkező por számításait a holland modell 

segítségével végezték (van Hemmen, 1992, ahogy a fenti 9.0.3.1 

fejezetben szerepel), és a szemcsés forma esetén 10-es 

porcsökkentési tényezőt, valamint a "használt" abszorbensben a 

mész csökkentett mennyiségének számításba vételéhez 4-es 

tényezőt alkalmaztak. 

Környezeti expozíció 

A mész légzőkészülékekben történő alkalmazása miatt keletkező pH-hatás elhanyagolható. A települési szennyvíztisztító 

telepbe beáramló víz gyakran eleve semlegesített, és a mész hasznos is lehet a biológiai szennyvíztisztító telepeken kezelt 

savas szennyvízfolyamok pH-értékének szabályozásánál. Mivel a települési szennyvíztisztítóba beáramló víz pH-értéke 

semleges körüli, a befogadó környezeti egységekre - például a felszíni vizekre, üledékre és a szárazföldi szakaszra gyakorolt 

pH-hatás elhanyagolható. 
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9.14. számú EF: Talajjavítási mész/műtrágya fogyasztói 
felhasználása 

A fogyasztók által végzett felhasználásokat tartalmazó expozíciós forgatókönyv formátuma (2) 

1. Cím 
Szabadon megadható rövid cím Talajjavítási mész/műtrágya fogyasztói felhasználása  

Felhasználási leírón alapuló rendszerezett 
cím SU21, PC20, PC12, ERC8e  

Lefedett folyamatok, feladatok és 
tevékenységek  

Talajjavítási mész, műtrágya manuális felhordása 
Alkalmazás utáni expozíció 

Becslési módszer* 

Emberi egészség 
Az orális és bőrön keresztüli expozícióra, valamint a szemet érintő 
expozícióra minőségi értékelést végeztek. A por-expozíciót a holland 
modellel becsülték meg (van Hemmen, 1992). 
Környezet 
Minőségi alátámasztó értékelést bocsátanak rendelkezésre. 

2. Üzemi feltételek és kockázatkezelési intézkedések 
RMM Nincsenek termékbe integrált kockázatkezelési intézkedések. 

PC/ERC Az árucikk-kategóriákra (AC) és a környezetvédelmi kibocsátási 
kategóriákra (ERC) vonatkozó tevékenység leírása 

PC 20 
A talajjavítási mész felszíni szétterítése lapáttal/kézzel (legrosszabb esetben) 
és talajba dolgozása 
Ott játszó gyerekek alkalmazás utáni expozíciója. 

PC 12 
A talajjavítási mész felszíni szétterítése lapáttal/kézzel (legrosszabb esetben) 
és talajba dolgozása 
Ott játszó gyerekek alkalmazás utáni expozíciója. 

ERC 8e Reaktív anyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt kültéri 
felhasználása 

2.1 Fogyasztói expozíció ellenőrzése 
Termékjellemző 

A készítmény 
leírása 

Az anyag 
koncentrációja a 
készítményben 

A készítmény 
halmazállapota 

Porosság (ha 
értelmezhető) 

Csomagolás 
kialakítása 

Talajjavító mész  100 % Szilárd/por Magas portartalmú 

Ömlesztve 5, 10 
és 25 kg-os 
zsákokban vagy 
tárolóedényekben 

Műtrágya Legfeljebb 20% Szilárd, szemcsés Alacsony portartalmú 

Ömlesztve 5, 10 
és 25 kg-os 
zsákokban vagy 
tárolóedényekben 

Felhasznált mennyiségek 

A készítmény leírása Egyszerre felhasznált mennyiség Információforrás 

Talajjavító mész 100g /m2 (legfeljebb 200g/m²) Használati információk 
és útmutató 

Műtrágya 100g /m2 (legfeljebb 1kg/m² (komposzt)) Használati információk 
és útmutató 



          TERMÉK BIZTONSÁGI ADATLAP  Ca(OH)₂ 
Készült a Reach EC 1907/2006 szabályzat II melléklete ill. az  (EC) 1272/2008, 
és az (EU) 453/2010 szabályzat szerint 

Verzió:  1.0/HU 
Felülvizsgálat dátuma: December / 2010 Másolás dátuma: July 30, 2014 

 

Page 122 of 131 

Felhasználás/expozíció gyakorisága és időtartama 

A feladat leírása Expozíció egyszeri időtartama előfordulás 
gyakorisága 

Manuális felhordás  
Perc-óra 
A kezelt terület méretétől függ 

1 feladat évente 

Alkalmazás után  2 ó (a fűben játszó kisgyerekek (EPA 
expozíciós tényezők kézikönyve) 

A felhordás után 7 napig 
releváns  

A kockázatkezelés által nem befolyásolt emberi tényezők   

A feladat leírása Expozícióban érintett 
népesség Légzési arány Expozícióban érintett 

testrész 
Érintett 
bőrfelület [cm²] 

Manuális felhordás  Felnőtt 1,25 m³/ó Kéz és alkar 
1900 
(barkácsáruk 
adatlapja) 

Alkalmazás után  Gyerek/kisgyerek NR NR NR 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a fogyasztói expozíciót 

A feladat leírása  Beltéri/Kültéri Szoba térfogata Légcserélés 
rátája 

Manuális felhordás  kültéri 
1 m³ (személyes tér, kis 
terület a felhasználó 
körül) 

NR 

Alkalmazás után  kültéri NR NR 

A fogyasztónak szóló információkhoz és javasolt viselkedéshez kötődő feltételek és intézkedések  

Ne kerüljön szembe, bőrre vagy ruházatra. Ne lélegezze be a port! Használjon szűrőbetétes fél-maszkot (EN 149 szerint FFP2 
típusú maszkot)! 
A tárolóedényt lezárva és gyerekektől távol kell tartani. 
Szemmel való érintkezés esetén, azonnal öblítse ki bő vízzel, majd kérjen orvosi segítséget! 
Kezelés után alaposan mossa le.  
Ne keverje savakkal, és mindig a meszet adja a vízhez, ne a vizet a mészhez! 
A hatást elősegíti, ha a talajjavító meszet vagy a műtrágyát ezt követően vízzel belelocsolják a talajba. 

A személyi védelemhez, higiéniához kötődő feltételek és intézkedések 

Viseljen megfelelő kesztyűt, védőszemüveget és védőruházatot. 

2.2 Környezeti expozíció ellenőrzése 
Termékjellemzők 

Áramlás: 1 % (a legrosszabb esetet feltételezve, ami a levegőben szálló por méréséből származó adatokon alapul 
az alkalmazástól mért távolság függvényében) 

Felhasznált mennyiségek 

Felhasznált mennyiség Ca(OH)2 2 244 kg/ha A foglalkozásszerű 
ő d á i 
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CaO 1 700 kg/ha 

CaO.MgO 1 478 kg/ha 

CaCO3.MgO 2 149 kg/ha 

Ca(OH)2.MgO 1 774 kg/ha 

Természetes vízben kötő 
mész 2 420 kg/ha 

Felhasználás gyakorisága és időtartama 

1 nap/év (egy alkalmazás évente) Évi több alkalmazás megengedett, amennyiben a 2 244 kg/ha teljes éves 
mennyiséget nem haladja meg (CaOH2) 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők 

Az expozíciós becslés során nem releváns 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót 

Termékek kültéri használata 
Talajkeverés mélysége: 20 cm 

Technikai feltételek és intézkedések a folyamat (forrás) szintjén, amelyek megakadályozzák a kibocsátást 

Nincs közvetlen kibocsátás a szomszédos felszíni vizekbe. 

Technikai feltételek és intézkedések a kibocsátás, levegőbe és talajba kerülés csökkentésére vagy 
korlátozására 

Az áramlást minimalizálni kell. 

Az önkormányzati szennyvíztisztító telephez kötődő feltételek és intézkedések 

Az expozíciós becslés során nem releváns  

Külső hulladékkezeléshez kötődő feltételek és intézkedések  

Az expozíciós becslés során nem releváns 

Hulladék külső hasznosításához kötődő feltételek és intézkedések 

Az expozíciós becslés során nem releváns 

3. Expozíció becslése és hivatkozás a forrásra 
A kockázatkezelési arány (RCR) a tisztított expozíciós becslés és a vonatkozó DNEL (származtatott hatásmentes szint) 
hányadosa, és az alábbiakban zárójelek között kerül megadásra. A belélegzéses expozíció esetén az RCR a 1 mg/m3 meszes 
anyag hosszú távú DNEL értékén (respirábilis por esetén) és a vonatkozó belélegzéses expozíció becslésén (belélegezhető por 
esetén) alapul. Így az RCR biztonsági ráhagyást is tartalmaz, mivel a respirációs frakció az EN 481 szerinti belélegezhető 
frakció al-frakciója. 
Mivel a meszes anyag besorolása szerint irritálja a bőrt és a szemet, minőségi értékelést hajtottak végre a bőrön keresztüli 
expozícióra és a szem expozíciójára vonatkozóan. 

Emberi expozíció 

Manuális felhordás 

Expozíciós 
útvonal Expozíciós becslés Alkalmazott módszer, megjegyzések 

Orális - 
Minőségi értékelés 
A termék rendeltetésszerű felhasználása esetén 
orális expozíció nem fordul elő. 
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Bőrön 
keresztül Por 

Minőségi értékelés 
Ha figyelembe veszik a kockázatcsökkentési 
intézkedéseket, emberi expozíció nem várható. 
Azonban a meszes anyag használatából fakadó 
pornak az érintkezése a bőrrel, vagy a mész 
közvetlen érintkezése nem zárható ki, ha a 
használat közben nem viselnek védőkesztyűt. A 
viszonylag hosszú alkalmazási idő miatt 
bőrirritáció várható. Ez könnyen elkerülhető, ha 
azonnal leöblítik vízzel. Feltételezhető, hogy a bőr 
irritációját már átélő fogyasztó védeni fogja 
magát. Ezért az előforduló - visszafordítható - 
bőrirritációk esetén feltételezhető, hogy azok nem 
térnek vissza újra. 

Szem Por 

Minőségi értékelés 
Ha figyelembe veszik a kockázatcsökkentési 
intézkedéseket, emberi expozíció nem várható. A 
mésszel való bevonáskor keletkező por nem 
zárható ki, ha nem használnak védőkesztyűt. 
Ajánlatos a véletlenszerű expozíció után azonnal 
vízzel leöblíteni, majd orvosi segítséget kérni. 

Belélegzés 
(talajjavító 
mész) 

Kis feladat: 12 µg/m³ (0,0012) 
Nagy feladat: 120 µg/m³ (0,012) 

Mennyiségi értékelés 
A por lapáttal/kézzel történő felhordását leíró 
modell nem áll rendelkezésre, ezért a 
legrosszabb esetre a porszóráskor keletkező 
porképződés modelljének egymás után leolvasott 
adatait használták. 
A por öntése közben keletkező porképződés 
kiszámolása a holland modell segítségével 
történik (van Hemmen, 1992, ld. fent a 9.0.3.1 
fejezetben). 

Belélegzés 
(műtrágya) 

Kis feladat: 0,24 µg/m³ (2,4 * 10-4) 
Nagy feladat: 2,4 µg/m³ (0,0024) 

Mennyiségi értékelés 
A por lapáttal/kézzel történő felhordását leíró 
modell nem áll rendelkezésre, ezért a 
legrosszabb esetre a porszóráskor keletkező 
porképződés modelljének egymás után leolvasott 
adatait használták. 
A por szórása közben keletkező por számításait a 
holland modell segítségével végezték (van 
Hemmen, 1992, ahogy a fenti 9.0.3.1 fejezetben 
szerepel), és a szemcsés forma esetén 10-es 
porcsökkentési tényezőt, a műtrágyában lévő 
mész csökkentett mennyiségének számításba 
vételéhez pedig 5-ös tényezőt alkalmaztak.  

Alkalmazás után 

A PSD (brit növényvédőszer-biztonságért felelős igazgatóság, mai nevén CRD) szerint az alkalmazás utáni expozícióval a 
parkokban felhasznált termékek, illetve a magánkertekben termesztett növények és gyep kezelésére használt lakossági 
termékek esetén kell foglalkozni. Ebben az esetben a gyerekek expozícióját kell megbecsülni, akik a kezelés után nem sokkal 
kapcsolatba kerülhetnek ezekkel a területekkel. Az US EPA modell azt számítja ki, hogy a magánkertekben (pl. gyepeken) a 
kezelt helyen mászkáló kisgyerekek mennyire vannak kitéve a termék alkalmazás utáni expozíciójának, valamint a termék orális 
expozíciós útvonalával foglalkozik (a kezüket a szájukba vevő tevékenységeken keresztül).  
 
A talajjavító mész vagy a mésztartalmú műtrágya a savas talaj kezelésére szolgál. Ezért, a talajra való felhordás, majd az ezt 
követő locsolás után a mész veszélyt okozó hatása (lúgosság) hamar semlegesítődik. A meszes anyagokkal szembeni 
expozíció a felhordás után rövid időn belül elhanyagolhatóvá válik.  

Környezeti expozíció 

Mennyiségi környezeti expozíciós becslést nem végeztek, mert a fogyasztói felhasználás üzemi feltételei és kockázatkezelési 
intézkedései kevésbé szigorúak, mint a foglalkozásszerű mezőgazdasági talajvédelem esetén. Ezen felül, a talajszakaszra 
vonatkozó rendeltetésszerű és kívánt hatás a semlegesítés/pH-hatás. Nem várható szennyvízbe történő kibocsátás. 
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9.15. számú EF: Meszes anyagok fogyasztói felhasználása vízkezelő 
vegyi anyagként 

A fogyasztók által végzett felhasználásokat tartalmazó expozíciós forgatókönyv formátuma (2) 

1. Cím 

Szabadon megadható rövid cím Meszes anyagok fogyasztói felhasználása vízkezelő vegyi anyagként 

Felhasználási leírón alapuló rendszerezett 
cím 

SU21, PC20, PC37, ERC8b  

Lefedett folyamatok, feladatok és 
tevékenységek  

Szilárd anyagok rakodása, töltése vagy újratöltése tartóedényekbe/mésztej 

készítése 

Mésztej hozzáadása vízhez  

Becslési módszer* 

Emberi egészség: 

Az orális és bőrön keresztüli expozícióra, valamint a szemet érintő 

expozícióra minőségi értékelést végeztek. A por-expozíciót a holland 

modellel becsülték meg (van Hemmen, 1992). 

Környezet: 

Minőségi alátámasztó értékelést bocsátanak rendelkezésre. 

2. Üzemi feltételek és kockázatkezelési intézkedések 

RMM Nincsenek további termékbe integrált kockázatkezelési intézkedések. 

PC/ERC 
Az árucikk-kategóriákra (AC) és a környezetvédelmi kibocsátási kategóriákra (ERC) 
vonatkozó tevékenység leírása 

PC 20/37 

Mészreaktor feltöltése vagy újratöltése (szilárd meszes anyagok átvitele) vízkezelés 

érdekében. 

Szilárd meszes anyagok átvitele tárolóedényekbe további felhasználás érdekében.  

Mésztej hozzáadása vízhez cseppenként. 

ERC 8b Reaktív anyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri felhasználása 

2.1 Fogyasztói expozíció ellenőrzése 

Termékjellemző 

A készítmény leírása 
Az anyag 
koncentrációja a 
készítményben 

A készítmény 
halmazállapota 

Porosság (ha 
értelmezhető) 

Csomagolás 
kialakítása 
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Vízkezelő vegyi anyag  Legfeljebb 100 % Szilárd/finom por 

magas portartalom 

(a barkácsárukra 

vonatkozó adatlap 

tájékoztató jellegű 

adatai a 9.0.3 fejezetben 

találhatóak) 

Ömlesztve, zsákokban 

vagy 

vödrökben/tárolóedény

ekben 

Vízkezelő vegyi anyag  Legfeljebb 99 % 

Szilárd, különböző 

méretű szemcsékből 

(D50 érték 0,7 

D50 érték 1,75 

D50 érték 3,08) 

alacsony porosság  
(10%-kal alacsonyabb a 

porral összehasonlítva) 

Silós tartálykocsi, vagy 

"nagyzacskóban", 

vagy zsákban 

Felhasznált mennyiségek 

A készítmény leírása Egyszerre felhasznált mennyiség 

Akváriumokhoz használt vízkezelő vegyi anyag 

mészreaktorban 
a feltöltendő mészreaktor méretétől függ (~ 100g /l) 

Ivóvízhez használt vízkezelő vegyi anyag 

mészreaktorban 
a feltöltendő mészreaktor méretétől függ (~ legfeljebb 1,2 kg /liter) 

Mésztej további felhasználásra  ~ 20 g / 5 liter  

Felhasználás/expozíció gyakorisága és időtartama 

Feladat leírása  Expozíció egyszeri időtartama előfordulás gyakorisága 

Mésztej készítése (rakodás, töltés és 

újratöltés)  

1,33 perc  

(DIY-adatlap, RIVM, 2.4.2 fejezet: Porok 

keverése és töltése)  

1 feladat/hónap 

1 feladat/hét 

Mésztej hozzáadása vízhez 

cseppenként  
Több perc - óra 1 feladat/hónap 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt emberi tényezők   

A feladat leírása 
Expozícióban érintett 
népesség 

Légzési arány 
Expozícióban érintett 
testrész 

Érintett bőrfelület 
[cm²] 

Mésztej készítése 

(rakodás, töltés és 

újratöltés)  

felnőtt 1,25 m³/ó Mindkét kéz fele  

430  

(RIVM 320104007 

jelentés) 

Mésztej hozzáadása 

vízhez cseppenként  
felnőtt NR Kezek  

860 

(RIVM 320104007 

jelentés) 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a fogyasztói expozíciót 

A feladat leírása  Beltéri/Kültéri Szoba térfogata Légcserélés rátája 
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Mésztej készítése (rakodás, 

töltés és újratöltés)  
Beltéri/Kültéri 

1 m³ (személyes tér, kis 

terület a felhasználó körül) 

0,6 hr-1 (nem meghatározott 

beltéri helyiség) 

Mésztej hozzáadása vízhez 

cseppenként  
beltéri NR NR 

A fogyasztónak szóló információkhoz és javasolt viselkedéshez kötődő feltételek és intézkedések  

Ne kerüljön szembe, bőrre vagy ruházatra. Ne lélegezze be a port! 

A tárolóedényt lezárva és gyerekektől távol kell tartani. 

Csak megfelelő szellőzés mellett használja! 

Szemmel való érintkezés esetén, azonnal öblítse ki bő vízzel, majd kérjen orvosi segítséget! 

Kezelés után alaposan mossa le.  

Ne keverje savakkal, és mindig a meszet adja a vízhez, ne a vizet a mészhez! 

A személyi védelemhez, higiéniához kötődő feltételek és intézkedések 

Viseljen megfelelő kesztyűt, védőszemüveget és védőruházatot. Használjon szűrőbetétes fél-maszkot (EN 149 szerint FFP2 

típusú maszkot)! 

2.2 Környezeti expozíció ellenőrzése 

Termékjellemzők 

Az expozíciós becslés során nem releváns 

Felhasznált mennyiségek* 

Az expozíciós becslés során nem releváns 

Felhasználás gyakorisága és időtartama 

Az expozíciós becslés során nem releváns 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők   

Alapértelmezett folyami vízhozam és hígulás 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót 

Beltéri 

Az önkormányzati szennyvíztisztító telephez kötődő feltételek és intézkedések 

Az önkormányzati szennyvízrendszer/-tisztító telep alapértelmezett mérete és az iszapkezelő technika  

Külső hulladékkezeléshez kötődő feltételek és intézkedések  

Az expozíciós becslés során nem releváns 

Hulladék külső hasznosításához kötődő feltételek és intézkedések 

Az expozíciós becslés során nem releváns 
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3. Expozíció becslése és hivatkozás a forrásra 

A kockázatkezelési arány (RCR) a tisztított expozíciós becslés és a vonatkozó DNEL (származtatott hatásmentes szint) 

hányadosa, és az alábbiakban zárójelek között kerül megadásra. A belélegzéses expozíció esetén az RCR a 4 mg/m3 meszes 

anyag DNEL értékén (respirábilis por esetén) és a vonatkozó belélegzéses expozíció becslésén (belélegezhető por esetén) 

alapul. Így az RCR biztonsági ráhagyást is tartalmaz, mivel a respirációs frakció az EN 481 szerinti belélegezhető frakció al-

frakciója. 

Mivel a meszes anyag besorolása szerint irritálja a bőrt és a szemet, minőségi értékelést hajtottak végre a bőrön keresztüli 

expozícióra és a szem expozíciójára vonatkozóan. 

Emberi expozíció 

Mésztej készítése (rakodás) 

Expozíciós 
útvonal 

Expozíciós becslés Alkalmazott módszer, megjegyzések 

Orális - 

Minőségi értékelés 

A termék rendeltetésszerű felhasználása esetén orális expozíció 

nem fordul elő. 

Bőrön keresztül 

(por) 

kis feladat: 0,1 µg/cm² (-) 

nagy feladat: 1 µg/cm² (-) 

Minőségi értékelés 

Ha figyelembe veszik a kockázatcsökkentési intézkedéseket, 

emberi expozíció nem várható. Azonban a mész rakodásából 

fakadó pornak az érintkezése a bőrrel, vagy a mész közvetlen 

érintkezése nem zárható ki, ha a használat közben nem viselnek 

védőkesztyűt. Ez időnként enyhe irritációt okozhat, ami könnyen 

elkerülhető, ha vízzel azonnal lemossák. 

Mennyiségi értékelés  

A ConsExpo rögzített arányokra épülő modelljét használták. A por 

öntése közben keletkező porral történő érintkezés arányát a 

barkácsáruk adatlapjáról vették (RIVM 320104007 jelentés). 

Szemcsék esetén az expozíciós becslés még alacsonyabb lesz. 

Szem Por 

Minőségi értékelés 

Ha figyelembe veszik a kockázatcsökkentési intézkedéseket, 

emberi expozíció nem várható. A mész rakodásakor keletkező por 

nem zárható ki, ha nem használnak védőkesztyűt. Ajánlatos a 

véletlenszerű expozíció után azonnal vízzel leöblíteni, majd orvosi 

segítséget kérni. 

Belélegzés (por) 
Kis feladat: 12 µg/m³ (0,003) 

Nagy feladat: 120 µg/m³ (0,03) 

Mennyiségi értékelés 

A por öntése közben keletkező porképződés kiszámolása a 

holland modell segítségével történik (van Hemmen, 1992, ld. fent 

a 9.0.3.1 fejezetben). 
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Belélegzés 

(szemcse) 

Kis feladat: 1,2 µg/m³ (0,0003) 

Nagy feladat: 12 µg/m³ (0,003) 

Mennyiségi értékelés 

A por szórása közben keletkező por számításait a holland modell 

segítségével végezték (van Hemmen, 1992, ahogy a fenti 9.0.3.1 

fejezetben szerepel), és a szemcsés forma esetén 10-es 

porcsökkentési tényezőt alkalmaztak. 

Mésztej hozzáadása vízhez cseppenként 

Expozíciós 
útvonal 

Expozíciós becslés Alkalmazott módszer, megjegyzések 

Orális - 

Minőségi értékelés 

A termék rendeltetésszerű felhasználása esetén orális expozíció 

nem fordul elő. 

Bőrön keresztül Cseppek vagy fröccsenések 

Minőségi értékelés 

Ha figyelembe veszik a kockázatcsökkentési intézkedéseket, 

emberi expozíció nem várható. Ugyanakkor a bőrre fröccsenő 

anyag nem zárható ki, ha a felhasználás során nem viselnek 

védőkesztyűt. A fröccsenések időnként enyhe irritációt 

okozhatnak, ami könnyen elkerülhető, ha azonnal megmossák a 

kezüket vízzel. 

Szem Cseppek vagy fröccsenések 

Minőségi értékelés 

Ha figyelembe veszik a kockázatcsökkentési intézkedéseket, 

emberi expozíció nem várható. Ugyanakkor a szembe fröccsenő 

anyag nem zárható ki, ha a felhasználás során nem viselnek 

védőszemüveget. 

Ugyanakkor a kalcium-hidroxid oldattal (meszes vízzel) történő 

expozíció ritkán okoz szemirritációt; az enyhe irritáció pedig 

könnyen elkerülhető, ha a szemet azonnal kiöblítik vízzel. 

Belélegzés - 

Minőségi értékelés 

Nem valószínű, mivel a mész gőznyomása a vízben alacsony, és 

nem megy végbe pára- vagy aeroszol-képződés. 

Környezeti expozíció 

A mész kozmetikai termékekben történő alkalmazása miatt keletkező pH-hatás elhanyagolható. A települési szennyvíztisztító 

telepbe beáramló víz gyakran eleve semlegesített, és a mész hasznos is lehet a biológiai szennyvíztisztító telepeken kezelt 

savas szennyvízfolyamok pH-értékének szabályozásánál. Mivel a települési szennyvíztisztítóba beáramló víz pH-értéke 

semleges körüli, a befogadó környezeti egységekre - például a felszíni vizekre, üledékre és a szárazföldi szakaszra gyakorolt 

pH-hatás elhanyagolható.  
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9.16. számú EF: Meszes anyagokat tartalmazó kozmetikumok 
fogyasztói felhasználása 

A fogyasztók által végzett felhasználásokat tartalmazó expozíciós forgatókönyv formátuma (2) 

1. Cím 
Szabadon megadható rövid cím Meszet tartalmazó kozmetikumok fogyasztói felhasználása 

Felhasználási leírón alapuló rendszerezett 
cím SU21, PC39 , ERC8a 

Lefedett folyamatok, feladatok és 
tevékenységek  - 

Becslési módszer* 

Emberi egészség: 
Az 1907/2006/EK rendelet 14. cikke (5) pontja (b) bekezdése értelmében 
az emberi egészségre ható kockázatokat a 76/768/EK irányelv hatálya alá 
tartozó kozmetikai termékekben lévő anyagokra vonatkozóan nem kell 
figyelembe venni. 
Környezet 
Minőségi alátámasztó értékelést bocsátanak rendelkezésre. 

2. Üzemi feltételek és kockázatkezelési intézkedések 
ERC 8a Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri felhasználása 

2.1 Fogyasztói expozíció ellenőrzése 
Termékjellemző 

Nem releváns, mivel erre a használatra vonatkozóan az emberi egészségre ható kockázatokat nem kell figyelembe venni. 

Felhasznált mennyiségek 

Nem releváns, mivel erre a használatra vonatkozóan az emberi egészségre ható kockázatokat nem kell figyelembe venni. 

Felhasználás/expozíció gyakorisága és időtartama 

Nem releváns, mivel erre a használatra vonatkozóan az emberi egészségre ható kockázatokat nem kell figyelembe venni. 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt emberi tényezők   

Nem releváns, mivel erre a használatra vonatkozóan az emberi egészségre ható kockázatokat nem kell figyelembe venni. 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a fogyasztói expozíciót 

Nem releváns, mivel erre a használatra vonatkozóan az emberi egészségre ható kockázatokat nem kell figyelembe venni. 

A fogyasztónak szóló információkhoz és javasolt viselkedéshez kötődő feltételek és intézkedések  

Nem releváns, mivel erre a használatra vonatkozóan az emberi egészségre ható kockázatokat nem kell figyelembe venni. 

A személyi védelemhez, higiéniához kötődő feltételek és intézkedések 

Nem releváns, mivel erre a használatra vonatkozóan az emberi egészségre ható kockázatokat nem kell figyelembe venni. 

2.2 Környezeti expozíció ellenőrzése 
Termékjellemzők 

Az expozíciós becslés során nem releváns 

Felhasznált mennyiségek* 

Az expozíciós becslés során nem releváns 

Felhasználás gyakorisága és időtartama 

Az expozíciós becslés során nem releváns 

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők   



          TERMÉK BIZTONSÁGI ADATLAP  Ca(OH)₂ 
Készült a Reach EC 1907/2006 szabályzat II melléklete ill. az  (EC) 1272/2008, 
és az (EU) 453/2010 szabályzat szerint 
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Alapértelmezett folyami vízhozam és hígulás 

Egyéb adott üzemi feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót 

Beltéri 

Az önkormányzati szennyvíztisztító telephez kötődő feltételek és intézkedések 

Az önkormányzati szennyvízrendszer/-tisztító telep alapértelmezett mérete és az iszapkezelő technika  

Külső hulladékkezeléshez kötődő feltételek és intézkedések  

Az expozíciós becslés során nem releváns 

Hulladék külső hasznosításához kötődő feltételek és intézkedések 

Az expozíciós becslés során nem releváns 

3. Expozíció becslése és hivatkozás a forrásra 
Emberi expozíció 

A kozmetikumokkal szembeni emberi expozíciót egy másik jogszabály kezeli majd, ezért az 1907/2006/EK rendelet 14. cikke (5) 
pontja (b) bekezdése értelmében e rendelet szerint itt nem kell ezzel foglalkozni. 

Környezeti expozíció 

A mész kozmetikai termékekben történő alkalmazása miatt keletkező pH-hatás elhanyagolható. A települési szennyvíztisztító 
telepbe beáramló víz gyakran eleve semlegesített, és a mész hasznos is lehet a biológiai szennyvíztisztító telepeken kezelt 
savas szennyvízfolyamok pH-értékének szabályozásánál. Mivel a települési szennyvíztisztítóba beáramló víz pH-értéke 
semleges körüli, a befogadó környezeti egységekre - például a felszíni vizekre, üledékre és a szárazföldi szakaszra gyakorolt 
pH-hatás elhanyagolható. 

 

 

 

A biztonsági adatlap vége 
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