
















Altistumisskenaario 10.1.2014   LIITE: SOLEDO KIVEN HOITOPESU
    

Trietoksi (2,4-4-trimetyylipentyyli)silaani, jonka pitoisuus Soledo Kiven Hoitopesussa on 1 – 5 % sivut 1 (2) 

Pinnoitteiden ja laastien käyttö; ammattimainen  
 

1. Tämän kuvauksen mukaiset menettelyjen ja toimint ojen kuvaukset  
PROC 19:n vaikutus kokonaisaltistukseen on muihin PROC:hin verrattuna merkityksettömän alhainen, joten sen 
määrää ei ole erikseen määrällisesti mitoitettu.  
Ruiskutusprosessit tapahtuvat automatisoidusti suljetussa järjestelmässä, joten niitä ei tässä yhteydessä tarkastella 
sen tarkemmin.  

Tälle skenaariolle oleellisia käyttöä kuvaavia avai nsanoja: 
 
SU22: Ammattikäytöt: Julkinen sektori (hallinto, koulutus, viihde, palvelut ja ammattilaiset)  
ERC8c: Laaja sisäkäyttö, joka johtaa matriisiin sisällyttämiseen; ERC8f: Laaja ulkokäyttö, joka johtaa matriisiin 
sisällyttämiseen  
PROC10: Levittäminen telalla tai siveltimellä; PROC11: Ei-teollinen ruiskutus; PROC19: Käsin sekoitus, suora 
ihokosketus, ja käytettävissä vain henkilökohtaiset suojavarusteet  
SU13: Kipsien, sementin ja muiden epämetallisten mineraalituotteiden valmistus; SU19: Rakennustyöt  
PC9a: Pinnoitteet ja maalit, ohenteet, maalinpoistoaineet; PC9b: Täyteaineet, kitit, kipsit, muovailuvaha 

Aineen pitoisuus valmistuksessa/seoksessa tai esine essä:  
Altistumisskenaario perustuu seuraaviin ainesosiin: 
Trietoksi (2,4,4-trimetyylipentyyli) silaani  
 
Asiaankuuluvat ainepitoisuudet on ilmoitettu myötävaikuttavissa skenaarioissa. Altistusskenaarion määrät 
viittaavat, ellei toisin ilmoiteta, tässä mainittuihin ainesosiin eikä niinkään koko seokseen.  
 

2.   Altistumisskenaariot 
  

2.1   Ympäristöaltistuksen hallintaan vaikuttava sk enaario:  
        ERC8c; ERC8f  

 
Aineen pitoisuus valmistuksessa/seoksessa tai esine essä:  
<=100% Trietoksi (2,4,4-trimetyylipentyyli) silaani  
 
Käytetyt määrät:  
Ympäristöaltistuksen määrällinen arviointi ei ole oleellista.  
 
Ehdot ja toimenpiteet koskien jätteiden ulkoista kä sittelyä hävittämistä varten:  
 
Kiinteät jätteet toimitetaan kaatopaikalle tai poltetaan.  
 
2.2 Työntekijäaltistuksen hallintaan vaikuttava skenaar io : 
PROC10; PROC11  
 
Aineen pitoisuus valmistuksessa/seoksessa tai esine essä:  
<=4% Trietoksi (2,4,4-trimetyylipentyyli) silaani  
 
Fysikaalinen tila käytön aikana:  
neste  
Höyrypaine………………………..: 0,22 Pa 
Höyrypaine koskee altistusskenaarion pohjana olevaa puhdasta ainetta. 
 
Käytetyt määrät: 
merkityksetön. 
 
Käytön kesto ja toistuvuus: 
Altistuksen kesto   ……………….: > 4 h; vuorokautta kohti 
 
Muut ilmoitetut käyttöolosuhteet, jotka vaikuttavat  työntekijäaltistuksiin: 
Aktiivisuus ulkona/sisällä……….: Aktiivisuus sisällä 
 
2.3 Työntekijä altistuksen hallintaan vaikuttava sk enaario: 
PROC19 
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Aineen pitoisuus valmistuksessa/seoksessa tai esine essä: 
<=4% Trietoksi (2,4,4-trimetyylipentyyli) silaani  
 
Fysikaalinen tila käytön aikana: 
neste 
 
Höyrypaine………………………..: 0,22 Pa 
Höyrypaine koskee altistusskenaarion pohjana olevaa puhdasta ainetta. 
 
Käytetyt määrät: 
merkityksetön. 
 
Käytön kesto ja toistuvuus: 
Altistuksen kesto   ……………….: > 4 h; vuorokautta kohti 
 
Inhimilliset tekijät, joihin riskienhallinta ei vai kuta: 
Altistuneet ihoalueet……………..: Molemmat kämmenet (480 cm2). 
 
Muut ilmoitetut käyttöolosuhteet, jotka vaikuttavat  työntekijäaltistukseen: 
Aktiivisuus ulkona/sisällä……….: Aktiivisuus sisällä 
 

3. Altistumisskenaario ja siinä käytetyt menetelmät  
 
Merkityksellisten ainesosien DNEL- ja PNEC-arvot on ilmoitettu tämän asiakirjan pääosan luvussa 8.  
Skenaarion alhaisemmat arvot voidaan teknisistä syistä pyöristää.  
Mikäli skenaariossa ei toisin todeta, on käytetty menetelmien ja ehtojen vakioparametreja.  
Kaikille altistumistavoille on pääsääntöisesti ilmoitettu vain kriittinen arvo erottamatta toisistaan esimerkiksi lyhyt- tai 
pitkäaikaista altistumista.  
 
Täydellistä altistusarviointia varten on laskettava yhteen eri altistusteiden ja toimintojen arvot.  
RCR = Risk Characterization Ratio  
 
Altistumistapa 
 

Tietty edellytys Altistusmäärä RCR Menetelmä 

Ihoaltistus PROC 10. 1,1 mg/kg/vuorokausi 0,092 ECETOC TRA v2.0 

Hengitettynä PROC 10. 
75th percentile, No far-field 
source,  
Handling score 3 

0,10 mg/m3 0,013 Stoffenmanager 4.0 

Ihoaltistus PROC 11. 4,3 mg/kg/vuorokausi 0,36 ECETOC TRA v2.0 

Hengitettynä PROC 11. 
75th percentile, No far-fiel 
source, 
Handling score 10 

3,56 mg/m3 0,042 Stoffenmanager 4.0 
 

 
4. Jatkokäyttäjän arviointimenetelmiä koskevat toim intaohjeet 
ei ole olemassa. 
 


