
Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

FIŞA TEHNICĂ DE
SECURITATE

Nume produs

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Este conform cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II, amendată prin Regulamentul (UE) nr.
2015/830 - România

:

citric acid; Citric acid monohydrat; 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-,
monohydrate; Citric acid monohydrate; Citric acid, monohydrate

Alte moduri de identificare :

1.1 Element de identificare a produsului

Pulbere.Tip produs :

Numărul CAS : 5949-29-1

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

Formularea de acid citric în preparate -  Uz industrial
Utilizare în domeniul igienei personale -  Uz industrial
Utilizare în domeniul igienei personale -  Utilizare profesională
Utilizare în domeniul igienei personale -  Utilizare pentru consum
Producţia de acid citric -  Uz industrial
Folosiți un reactiv de laborator -  Uz industrial
Utilizare în agricultură -  Uz industrial
Utilizare în agricultură -  Utilizare profesională
Utilizare în agricultură -  Utilizare pentru consum
Utilizare în construcţii -  Uz industrial
Utilizare în construcţii -  Utilizare profesională
Utilizare în construcţii -  Utilizare pentru consum
Utilizare în domeniul dispozitivelor medicale -  Uz industrial
Utilizare în domeniul dispozitivelor medicale -  Utilizare profesională
Utilizare în domeniul dispozitivelor medicale -  Utilizare pentru consum
Utilizare în tratarea suprafeţelor metalice -  Uz industrial
Utilizare în domeniul vopselelor şi straturilor de acoperire -  Uz industrial
Utilizare în domeniul vopselelor şi straturilor de acoperire -  Utilizare profesională
Utilizare în domeniul vopselelor şi straturilor de acoperire -  Utilizare pentru consum
Utilizare în domeniul hârtiei -  Uz industrial
Utilizare în domeniul fotografiei -  Utilizare profesională

Utilizări recomandate

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

Număr înregistrare REACH

Număr CE : 201-069-1

Numãrul de înregistrare Entitate legală

Cod produs : 0432776

01-2119457026-42-0008 Citrique Belge

Utilizarea produsului : Aditiv alimentar. Fabricarea produselor farmaceutice. Fabricarea produselor de 
îngrijire personală.

Produse pentru consumatori, Aplicaţii industriale, Aplicaţii profesionale.:Zonă de aplicare

Data emiterii/Data revizuirii : 16/12/2015 Data punerii anterioare în 
circulaţie

: 05/01/2015 Versiune : 1.06 1/120



Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II - România
Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Adresa e-mail a persoanei 
responsabile pentru 
această FTS

:

Utilizare în domeniul fotografiei -  Utilizare pentru consum
Utilizare în domeniul polimerilor şi materialelor plasice -  Uz industrial
Utilizare în domeniul textilelor -  Uz industrial
Utilizare în industria petrolului -  Uz industrial
Utilizare în tratarea apei -  Uz industrial
Utilizare ca intermediar -  Uz industrial
Utilizarea acidului citric în domeniul produselor de curăţare -  Uz industrial
Utilizarea acidului citric în domeniul produselor de curăţare -  Utilizare profesională
Utilizarea acidului citric în domeniul produselor de curăţare -  Utilizare pentru consum

S.A. Citrique Belge N.V.
Pastorijstraat 249
3300 TIENEN
Belgium

compliance@citriquebelge.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Furnizor

Număr de telefon : 09.00-17.00 oră: +32-16-806408
17.00-09.00  oră: +32-16-806669

Pentru informaţii detaliate despre efectele asupra sănătăţii şi simptome, vezi secţiunea 11.

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor
2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Definiţia produsului : Substanţã cu un singur component

Clasificare conform Directivei 67/548/CEE [DSD]

Consultaţi secţiunea 16 pentru textul complet al frazelor R şi H enumerate mai sus.

2.2 Elemente pentru etichetă

Pictograme de pericol :

Cuvânt de avertizare : Atenție

Xi; R36

Eye Irrit. 2, H319

Acest produs este clasificat ca periculos conform Regulamentului (CE) 1272/2008, modificat.

Data emiterii/Data revizuirii : 16/12/2015 Data punerii anterioare în 
circulaţie

: 05/01/2015 Versiune : 1.06 2/120



Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II - România
Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

:Alte pericole care nu 
aparţin clasificãrii

Norii de praf fin pot forma amestecuri explozive în contact cu aerul.  Manipularea şi /
sau prelucrarea acestui material poate duce la formarea de praf ce provoacă iritaţii
mecanice ale pielii, ochilor, nasului şi gâtului.

Fraze de pericol :

Prevenire :

Fraze de precauţie

Intervenţie :

Depozitare :

Eliminare :

H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.

P280 - Purtaţi echipament de protecţie a ochilor sau a feţei: Recomandat: ochelari 
de protecţie cu ecrane laterale.
P264 - Spălaţi-vă bine mâinile după manipulare.

P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă,
timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest 
lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Elemente suplimentare ale 
etichetei

Containerele trebuie să 
fie prevăzute cu 
mecanisme de închidere 
care să nu poată fi 
deschise de copii

Nu se aplică.

Semnalare tactilă a 
pericolului

Nu se aplică.

:

:

: Nu se aplică.

Cerinţe speciale privind ambalarea

Ingrediente periculoase : Acid citric

2.3 Alte pericole

Substanţa întruneşte
criteriile de PBT conform
Regulamentului (CE) Nr.
1907/2006, Anexa XIII

: Nu.

 

Substanţa întruneşte
criteriile de vPvB conform
Regulamentului (CE) Nr.
1907/2006, Anexa XIII

: Nu.

 

Generale : P103 - Citiți eticheta înainte de utilizare.
P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P101 - Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau 
eticheta produsului.

Anexa XVII – Restricţii la
fabricarea, introducerea pe
piaţă şi utilizarea anumitor
substanţe, amestecuri şi
articole periculoase

: Nu se aplică.

Data emiterii/Data revizuirii : 16/12/2015 Data punerii anterioare în 
circulaţie

: 05/01/2015 Versiune : 1.06 3/120



Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II - România
Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

Substanţã cu un singur component:3.1 Substanțe

Limitele expunerii ocupaţionale, dacă există, sunt enumerate în secţiunea 8.

Identificatori 67/548/CEEDenumire produs /
ingrediente

Acid citric, monohidrat EC: 201-069-1
CAS: 5949-29-1

≥99.8 Xi; R36 Eye Irrit. 2, H319 [A]

A se vedea 
secţiunea 16 
pentru textul 
complet al 
frazelor R 
menţionate mai 
sus.

% TipRegulamentul 
(CE) nr. 1272/2008 

[CLP]

Clasificare

Consultaţi 
secţiunea 16 
pentru textul 
complet al 
frazelor H 
enumerate mai 
sus.

[A] Constituent
[B] Impuritate
[C] Aditiv stabilizator

Tip

Nu există alte ingrediente care, conform cunoştinţelor actuale ale furnizorului, sunt clasificate şi contribuie la clasificarea
substanţei şi astfel să necesite indicarea la această secţiune.

Contact cu pielea

Se vor spăla imediat ochii, cu apă din abundenţă, ridicînd din când în când pleoapele
superioare şi inferioare.  Verificaţi dacă persoana poartă lentile de contact; dacă da,
scoateţi-le.  A se continua clătirea pentru cel puţin 10 minute.  A se solicita asistenţă
medicală.

Spălaţi pielea contaminată cu apă din abundenţă.  Îndepărtaţi îmbrăcămintea şi
încălţămintea contaminată.  A se solicita asistenţă medicală în caz de apariţie a
simptomelor.  A se spăla îmbrăcămintea înainte de reutilizare.  Curăţaţi temeinic
încălţămintea înainte de reutilizare.

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie
confortabilă pentru respiraţie.  Dacă nu respiră, dacă respiraţia este neregulată sau
dacă survine stopul respirator, se va face respiraţie artificială sau se va administra
oxigen de către personalul calificat.  Poate fi periculos pentru persoana care acordă
asistenţă prin respiraţie gură-la-gură.  A se consulta medicul dacă efectele adverse
asupra sănătăţii persistă sau sunt severe.  Dacă persoana afectată este inconştientă,
va fi aşezată în poziţie de repaus şi se va chema de urgenţă medicul.  Menţineţi căile
respiratorii deschise.  Slăbiţi îmbrăcămintea strânsă precum gulerul, cravata, cureaua
sau corsajul.

Inhalare

Contact cu ochii

:

:

:

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

Data emiterii/Data revizuirii : 16/12/2015 Data punerii anterioare în 
circulaţie

: 05/01/2015 Versiune : 1.06 4/120



Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II - România
Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor
Gura va fi spălată cu apă.  A se îndepărta protezele dentare, dacă este cazul.
Transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus într-o poziţie
confortabilă pentru respiraţie.  Dacă materialul a fost înghiţit şi persoana expusă este
conştientă, daţi-i să bea mici cantităţi de apă.  Opriţi-vă dacă persoana se simte rău,
întrucât vomitatul poate fi periculos.  Nu induceţi voma decât dacă sunteţi instruit în
acest sens de personalul medical.  În caz de apariţie a vomei, capul trebuie ţinut în
jos, pentru ca voma să nu pătrundă în plămâni.  A se consulta medicul dacă efectele
adverse asupra sănătăţii persistă sau sunt severe.  Nu administraţi nimic pe cale
bucală unei persoane care şi-a pierdut cunoştinţa.  Dacă persoana afectată este
inconştientă, va fi aşezată în poziţie de repaus şi se va chema de urgenţă medicul.
Menţineţi căile respiratorii deschise.  Slăbiţi îmbrăcămintea strânsă precum gulerul,
cravata, cureaua sau corsajul.

Observaţii pentru medic Tratamentul va fi aplicat în funcţie de simptome.  Contactaţi imediat specialistul în 
tratarea otrăvirilor dacă au fost ingerate sau inhalate cantităţi mari.

Ingerare :

:

Tratamente specifice

Protejarea persoanelor 
care acordă primul-ajutor

: Nu trebuie întreprinsă nici o acţiune care implică un pericol personal sau fără o 
pregătire corespunzătoare.  Poate fi periculos pentru persoana care acordă asistenţă 
prin respiraţie gură-la-gură.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Posibile efecte grave asupra sănătăţii

Inhalare : Expunerea la concentraţii ale substanţelor aeropurtate ce depăşesc limitele de
expunere statutare sau recomandate poate provoca iritaţii ale nasului, gâtului şi
plămânilor.

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.:Ingerare

Contact cu pielea : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Provoacă o iritare gravă a ochilor.:Contact cu ochii

Semne / simptome de supraexpunere

Contact cu pielea

Ingerare

Inhalare Simptomele adverse pot include următoarele:
iritarea tractului respirator
tuse

Nu există date specifice.

Nu există date specifice.

:

:

:

Contact cu ochii : Simptomele adverse pot include următoarele:
dureri sau iritaţii
lăcrimare
roşeaţă

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nu se impune nici un tratament specific.:

Data emiterii/Data revizuirii : 16/12/2015 Data punerii anterioare în 
circulaţie
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Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II - România
Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Dacă a izbucnit un incendiu, izolaţi imediat zona, evacuând toate persoanele din 
apropiere.  Nu trebuie întreprinsă nici o acţiune care implică un pericol personal sau 
fără o pregătire corespunzătoare.  Se vor muta recipientele din zona de incendiu,
dacă operaţiunea nu implică riscuri.  A se pulveriza apă, pentru a se menţine 
temperatura scăzută a recipientelor expuse la foc.

Produse periculoase din 
cauza descompunerii 
termice

Pericole provenind de la 
substanţă sau amestec

Printre produşii de descompunere se pot număra şi următoarele materiale:
dioxid de carbon
monoxid de carbon

Norii de praf fin pot forma amestecuri explozive în contact cu aerul.

Pompierii trebuie să poarte echipament de protecţie corespunzător şi aparat de
respiraţie autonom (SCBA) cu mască completă, funcţionând cu presiune pozitivă.
Îmbrăcămintea pentru pompieri (inclusiv căşti, cizme şi mănuşi de protecţie),
conformă cu standardul european EN 469, va furniza un nivel de protecţie de bază în
caz de accidente chimice. A se purta un aparat respirator autonom (SCBA) pentru a
se evita inhalarea produsului.

Echipamentul de protecţie 
special pentru pompieri

Apă sau Spumă.

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

:

:

:

Apa contaminată în urma combaterii incendiilor trebuie colectată separat. A se
împiedica pătrunderea în sistemul de canalizare. Îndiguiţi şi eliminaţi deşeurile în
conformitate cu reglementările locale.

Informaţii suplimentare :

A nu se folosi jet de apă.

Mijloace de stingere 
corespunzătoare

:

Mijloace de stingere 
necorespunzătoare

:

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Acţiuni speciale de 
protecţie pentru pompieri

:

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală
6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Pentru personalul care nu 
este implicat în situații de 
urgență

:

Pentru personalul care 
intervine în situații de 
urgență

:

Nu trebuie întreprinsă nici o acţiune care implică un pericol personal sau fără o
pregătire corespunzătoare.  Evacuaţi zonele înconjurătoare.  Nu permiteţi accesul
persoanelor neautorizate şi a celor fără echipament de protecţie.  Nu atingeţi şi nu
păşiţi prin materialul împrăştiat.  A se închide toate sursele de aprindere.  Sunt
interzise fumatul, folosirea torţelor de semnalizare şi a flăcărilor în zona critică.  A se
evita inhalarea prafului.  A se asigura o ventilaţie adecvată.  În cazul în care ventilaţia
nu este corespunzătoare, purtaţi aparat respirator adecvat.  Purtaţi echipament de
protecţie personală adecvat.

Dacă este necesară îmbrăcăminte specială pentru abordarea deversatului, aveţi în
vedere orice informaţie de la Secţiunea 8 privind materialele adecvate şi inadecvate.
Consultaţi şi informaţiile de la paragraful „Pentru personalul care nu se ocupă cu
intervenţii de urgenţă”.

Data emiterii/Data revizuirii : 16/12/2015 Data punerii anterioare în 
circulaţie
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Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II - România
Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

SECȚIUNEA 6: Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală
6.2 Precauții pentru mediul 
înconjurător

Mutaţi recipientele din zona cu lichid vărsat.  A se utiliza unelte care nu produc
scântei şi echipamente antiex.  Abordaţi deversarea din amonte pe direcţia vântului.
Împiedicaţi pătrunderea în canalizări, cursuri de apă, subsoluri sau spaţii închise.
Evitaţi generarea de praf.  Nu măturați substanța uscată.  Aspiraţi praful folosind un
echipament prevăzut cu filtru HEPA şi puneţi-l într-un container pentru deşeuri închis,
etichetat.  Evitaţi crearea condiţiilor de prăfuire şi împiedicaţi împrăştierea de către
vânt.  A se elimina prin intermediul unui antreprenor cu licenţă în domeniul eliminării
deşeurilor. A se neutraliza acizii prin aplicarea de substanţe bazice (sodă calcinată
sau var) sau a se folosi trusa de intervenţie în caz de împrăştiere a acizilor.

Evitaţi dispersarea materialului scurs precum şi infiltrarea şi contactul cu solul,
cursurile de apă, colectoarele şi canalizările.  A se anunţa autorităţile competente în
cazul în care produsul a poluat mediul înconjurător (canalizarea, cursurile de apă,
solul sau aerul).

Împrăştiere masivă :

Mutaţi recipientele din zona cu lichid vărsat.  A se utiliza unelte care nu produc
scântei şi echipamente antiex.  Evitaţi generarea de praf.  Folosirea unui aspirator
prevăzut cu filtru HEPA reduce dispersia prafului.  Plasaţi materialul scurs într-un
container pentru deşeuri etichetat, desemnat în acest scop.  A se elimina prin
intermediul unui antreprenor cu licenţă în domeniul eliminării deşeurilor. A se
neutraliza acizii prin aplicarea de substanţe bazice (sodă calcinată sau var) sau a se
folosi trusa de intervenţie în caz de împrăştiere a acizilor. Evitaţi crearea condiţiilor de
prăfuire şi împiedicaţi împrăştierea de către vânt.

Împrăştiere uşoară :

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

6.4 Trimitere la alte secțiuni Consultaţi Secţiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgenţă.
Consultaţi Secţiunea 8 pentru informaţii privind echipamentul de protecţie personală
adecvat.
Consultaţi Secţiunea 13 pentru informaţii suplimentare privind tratarea deşeurilor.

:

:

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea
Informaţiile din această secţiune conţin sfaturi şi îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din
Secţiunea 1 trebuie consultată pentru orice informaţie disponibilă specifică domeniului de utilizare furnizată în Scenariul/
Scenariile de Expunere.

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Măsuri de protecţie : Îmbrăcaţi-vă cu echipamentul personal de protecţie corespunzător (a se vedea
secţiunea 8).  A nu se ingera.  A se evita contactul cu ochii, pielea şi îmbrăcămintea.
A se evita inhalarea prafului.  A se evita producerea de praf în momentul manipulării
şi a se evita toate posibilele surse de aprindere (scântei sau flăcări).  A se preveni
acumularea prafului.  A se folosi numai în condiţii de aerisire adecvată.  În cazul în
care ventilaţia nu este corespunzătoare, purtaţi aparat respirator adecvat.  A se
păstra în recipientul original sau într-un alt recipient aprobat, confecţionat dintr-un
material compatibil, închis ermetic atunci când nu este utilizat.  A se asigura protecţia
adecvată a echipamentelor electrice şi sistemelor de iluminat, pentru a se împiedica
orice contact al prafului cu suprafeţele fierbinţi, scânteile sau ale surse de aprindere.
Luaţi măsuri de precauţie împotriva descărcărilor de electricitate statică.  Pentru a
evita pericolul de incendiu sau explozie, descărcaţi electricitatea statică în timpul
transferului, legând la pământ şi fixând recipientele şi echipamentul înainte de
transferarea materialului.  Recipientele goale conţin resturi de produs şi pot fi

Data emiterii/Data revizuirii : 16/12/2015 Data punerii anterioare în 
circulaţie
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Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II - România
Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

A se păstra în intervalul următoarelor temperaturi: 10 la 30°C (50 la 86°F).  A se păstra în conformitate cu
reglementările locale.  A se păstra într-o zonă izolată şi aprobată.  A se păstra în recipientul original, protejat de lumina
directă a soarelui, intr-un loc uscat, răcoros şi bine ventilat, departe de materiale incompatibile (vezi Secţiunea 10) şi
de produse de mancare şi de băut.  A se elimina toate sursele de aprindere.  A se ţine separat de materialele oxidante.
Păstraţi recipientul închis ermetic şi sigilat până la utilizare.  Recipientele care au fost deschise trebuie închise cu grijă
şi ţinute în poziţie verticală pentru a preveni scăpările.  A nu se păstra în recipiente neetichetate.  A se utiliza un
ambalaj (recipient) corespunzător pentru evitarea contaminării mediului. A nu se reutiliza recipientul.

Sfaturi privind aspecte 
generale de igienă 
ocupaţională

:

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Recomandări :

:Soluţii specifice sectorului 
industrial

Indisponibil.

Indisponibil.

periculoase.  A nu se reutiliza recipientul.

Consumarea de alimente, de lichide şi fumatul trebuie interzise în zonele de
manipulare, depozitare şi prelucrare a acestui material.  Muncitorii se vor spăla pe
mâini şi pe faţă înainte de a mânca, de a consuma lichide şi de a fuma.  Scoateţi
îmbrăcămintea şi echipamentele de protecţie contaminate înainte de a pătrunde în
locurile de servit masa.  Consultaţi şi Secţiunea 8 pentru informaţii suplimentare
privind măsurile de igienă.

Proceduri de monitorizare 
recomandate

Dacă acest produs conţine ingrediente cu limite de expunere, poate apărea
necesitatea monitorizării personale, a atmosferei la locul de muncă sau biologice în
vederea determinării eficacităţii aerisirii sau a altor măsuri de control şi / sau
necesităţii utilizării echipamentelor de protecţie respiratorie.  Trebuie să fie consultate
standardele de monitorizare, cum sunt următoarele:  Standardul European EN 689 (
Atmosfera la locul de muncă – Îndrumări privind evaluarea expunerii la agenţi chimici
prin inhalare, pentru comparaţia cu valorile-limită şi strategia de măsurare)
Standardul European EN 14042 (Atmosfera la locul de muncă – Îndrumări pentru
aplicarea şi utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenţi chimici şi biologici
)  Standardul European EN 482 (Atmosfera la locul de muncă – Cerinţe generale
pentru efectuarea procedurilor de măsurare a agenţilor chimici)  De asemenea,
trebuie să fie consultate ghidurile naţionale privind metodele de determinare a
substanţelor periculoase.

:

Nu sunt disponibile valori ale DNEL-uri/DMEL-uri.

PNEC-uri

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală
Informaţiile din această secţiune conţin sfaturi şi îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din
Secţiunea 1 trebuie consultată pentru orice informaţie disponibilă specifică domeniului de utilizare furnizată în Scenariul/
Scenariile de Expunere.

8.1 Parametri de control

DNEL-uri/DMEL-uri

Limite de expunere ocupaţională
Nu există o valoare cunoscută a limitei de expunere.

Data emiterii/Data revizuirii : 16/12/2015 Data punerii anterioare în 
circulaţie
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Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II - România
Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

Protecția mâinilor

Dacă o evaluare a riscului indică necesitatea acestui lucru, purtaţi un aparat
respirator cu filtru pentru particule, de mărime adecvată, corespunzător unui
standard aprobat.  Alegerea aparatului respirator trebuie să se bazeze pe nivelurile
de expunere cunoscute sau anticipate, pe gradul de periculozitate al produsului şi pe
limitele de funcţionare în siguranţă ale aparatului ales.

Dacă o evaluare a riscului impune acest lucru, în timpul manipulării produselor
chimice întotdeauna trebuie purtate mănuşi impermeabile, rezistente la substanţe
chimice, conforme unui standard aprobat.  Luând în considerare parametrii
specificaţi de producătorul mănuşilor, verificaţi în cursul utilizării dacă mănuşile îşi
păstrează proprietăţile protective.  Trebuie reţinut faptul că timpul de străpungere
pentru orice material de fabricare a mănuşilor poate fi diferit de la un producător de
mănuşi la altul.  În cazul amestecurilor care conţin mai multe substanţe, timpul de
protecţie asigurat de mănuşi nu poate fi estimat cu precizie.  > 8 ore (timp de
penetrare): mănuşi din nitril

În cazul în care evaluarea riscului indică necesitatea evitării expunerii la stropi de 
lichide, vapori, gaze sau praf, se va purta dispozitiv de protecţie a ochilor, ce 
corespunde unui standard aprobat.  Dacă este posibil contactul, trebuie purtat 
următorul echipament de protecţie, cu excepţia cazului în care evaluarea indică un 
grad mai înalt de protecţie:  ochelari de protecţie speciali pentru stropii de substanţe 
chimice.  În cazul în care condiţiile de funcţionare generează formarea de praf în 
concentraţii ridicate, se vor purta ochelari de protecţie împotriva prafului.
Recomandat: ochelari de protecţie cu ecrane laterale

Protecția ochilor/feței

Protecția respiratorie :

:

:

Protecția pielii

Echipamentele de protecţie personală pentru protejarea corpului trebuie selectate pe
baza activităţii efectuate şi a riscurilor implicate şi trebuie aprobate de către un
specialist, înainte de manipularea acestui produs.

:

Controale tehnice 
corespunzătoare

: A se folosi numai în condiţii de aerisire adecvată.  Dacă operaţiunile utilizatorului 
generează praf, fum, gaze, vapori sau aburi, pentru a menţine expunerea 
muncitorilor la substanţe contaminante aeropurtate sub limitele recomandate sau 
obligatorii, utilizaţi metode de izolare a procesului, ventilaţie locală de evacuare sau 
alte măsuri tehnice de control.  Mijloacele tehnice de control trebuie, de asemenea,
să menţină concentraţiile de gaze, vapori sau praf sub orice limite inferioare de 
explozie.  A se utiliza echipamente de ventilaţie antiex.

Spălaţi-vă bine pe mâini, pe braţe şi pe faţă după manipularea produselor chimice,
înainte de a mânca, de a fuma şi de a folosi toaleta, precum şi la terminarea
programului de lucru.  A se folosi tehnicile adecvate pentru a îndepărta
îmbrăcămintea potenţial contaminată.  Spălaţi îmbrăcămintea contaminată înainte de
reutilizare.  Aveţi grijă ca instalaţiile pentru spălarea ochilor şi duşurile de siguranţă
să fie aproape de locul de muncă.

8.2 Controale ale expunerii

Măsuri igienice :

Nu sunt disponibile valori ale PNEC-uri.

Măsuri de protecție individuală

Protecţia corpului :

Protecţia altor suprafeţe 
de piele

Încălţămintea adecvată şi orice măsuri suplimentare de protecţie a pielii trebuie
selectate pe baza sarcinilor care trebuie îndeplinite şi a riscurilor implicate şi trebuie
aprobate de un specialist înainte de manipularea acestui produs.

Data emiterii/Data revizuirii : 16/12/2015 Data punerii anterioare în 
circulaţie
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Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II - România
Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală
Controlul expunerii 
mediului

: Se vor verifica emisiile generate de echipamentele de ventilaţie sau de lucru, pentru
a se asigura că respectă prevederile legislaţiei de protecţie a mediului înconjurător.
În unele cazuri, se vor impune modificări ale turnurilor de spălare şi ale filtrelor sau
modificări tehnologice ale echipamentelor de producţie, pentru a reduce emisiile la
niveluri acceptabile.

Indisponibil.

Stare fizică

Punctul de topire/punctul de 
înghețare

Punctul inițial de fierbere și 
intervalul de fierbere

Presiunea de vapori

Densitatea relativă

Densitatea vaporilor

Solubilitatea (solubilitățile)

Solid. [Pulbere.]

100°C

1.542 g/cm³ la °C: 18

Indisponibil.

< 0.001 hPa

Methanol: 1,970 g/kg (19°C)
Eteri.: 21.7 g/kg
Cloroform.: 0.07 g/kg

Inodor.Miros

pH

Alb.Culoare

Viteza de evaporare Indisponibil.

Temperatura de autoaprindere

Punctul de aprindere

Indisponibil.

Indisponibil.

Indisponibil.

Praf Clasă: St(H)1 

-1.67

2.2 la g/l: 7

Vâscozitatea Indisponibil.

Indisponibil.Pragul de acceptare a 
mirosului

Coeficientul de partiție: n-
octanol/apă

Limitele superioare/inferioare 
de inflamabilitate sau de 
explozie

Proprietăți explozive

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Indisponibil.Proprietăți oxidante :

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect

Timp de ardere Indisponibil.

Viteza de ardere Indisponibil.

:

:

Temperatura de descompunere : Indisponibil.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

Inflamabilitatea (solid, gaz) : Neinflamabil.

Solubilitate în apă : 1000 g/l la 25°C

Data emiterii/Data revizuirii : 16/12/2015 Data punerii anterioare în 
circulaţie
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Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II - România
Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice
9.2 Alte informații

Comentarii despre 
proprietăţile fizice / chimice

: Greutate moleculară:  210.14 g/mole

10.6 Produși de 
descompunere periculoși

10.4 Condiții de evitat A se evita producerea de praf în momentul manipulării şi a se evita toate posibilele
surse de aprindere (scântei sau flăcări).  Luaţi măsuri de precauţie împotriva
descărcărilor de electricitate statică.  Pentru a evita pericolul de incendiu sau
explozie, descărcaţi electricitatea statică în timpul transferului, legând la pământ şi
fixând recipientele şi echipamentul înainte de transferarea materialului.  A se preveni
acumularea prafului.
Temperatura >35°C

În condiţii normale de depozitare şi utilizare, nu se vor forma produşi de
descompunere periculoşi.

Produsul este stabil. Se descompune prin încălzire.10.2 Stabilitate chimică :

:

:

10.5 Materiale incompatibile :

10.3 Posibilitatea de reacții 
periculoase

: În condiţii normale de depozitare şi utilizare nu vor apărea reacţii periculoase.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate
10.1 Reactivitate : Nu sunt disponibile date din teste referitoare la reactivitate, pentru acest produs sau 

pentru ingredientele sale.

În condiţii normale de depozitate şi utilizare, nu va apărea polimerizare periculoasă.

Reactiv sau incompatibil cu următoarele materiale: materiale oxidante, materiale
reductoare, acizi şi alcali.

Toxicitate acută

Acid citric LD50 Orală Şoarece 5400 mg/kg -
LD50 Orală Şobolan 3000 mg/kg -

Denumire produs /
ingrediente

Rezultat Specii Doză Durata 
expunerii

Concluzii / rezumat : Poate fi dăunător în caz de înghiţire.

Iritaţie/coroziune

Acid citric Ochii - Iritant puternic Iepure - - -
Piele - Iritant uşor Iepure - - -

Denumire produs /
ingrediente

Rezultat Scor Durata 
expunerii

Observaţie

Concluzii / rezumat

Specii

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice
11.1 Informații privind efectele toxicologice

Data emiterii/Data revizuirii : 16/12/2015 Data punerii anterioare în 
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Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II - România
Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

Posibile efecte grave asupra sănătăţii

Inhalare : Expunerea la concentraţii ale substanţelor aeropurtate ce depăşesc limitele de
expunere statutare sau recomandate poate provoca iritaţii ale nasului, gâtului şi
plămânilor.

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.:Ingerare

Contact cu pielea : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Provoacă o iritare gravă a ochilor.:Contact cu ochii

Cancerogenitatea

Concluzii / rezumat : Neclasificat ca periculos
Şobolan Orală: Nu are efecte cancerigene.

Mutagenicitate

Acid citric - Experiment: In vivo
Subiect: Mamifer - regnul animal

Negativ

Denumire produs /
ingrediente

Test Experiment Rezultat

Concluzii / rezumat : Fără proprietăţi mutagene, conform testului Ames.

Efecte care determină o dezvoltare anormală

Concluzii / rezumat : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Toxicitatea pentru reproducere

Concluzii / rezumat : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Simptome legate de caracteristicile fizico-chimice și toxicologice

Piele : Provoacă iritaţii uşoare ale pielii.

Ochii : Provoacă iritaţii ale ochilor.

Respirator : Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

Sensibilizare

Concluzii / rezumat

Respirator : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Căile de intrare sunt anticipate: Dermic.

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetat

Pericol prin aspirare

Informații privind căile 
probabile de expunere

:

Indisponibil.

Indisponibil.

Indisponibil.

Data emiterii/Data revizuirii : 16/12/2015 Data punerii anterioare în 
circulaţie

: 05/01/2015 Versiune : 1.06 12/120



Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II - România
Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

Posibile efecte cronice asupra sănătăţii

În urma inhalării repetate sau prelungite a prafului, pot apărea iritaţii respiratorii 
cronice.

Generale :

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.Cancerogenitatea :

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.Mutagenicitate :

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.Efecte care determină o 
dezvoltare anormală

:

Acid citric Cronic NOAEL Orală Şobolan 1200 mg/kg 2 ani

Denumire produs /
ingrediente

Rezultat Specii Doză Durata expunerii

Concluzii / rezumat : Neclasificat ca periculos

Efecte asupra dezvoltării : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Efecte asupra fertilităţii : Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Contact cu pielea

Ingerare

Inhalare Simptomele adverse pot include următoarele:
iritarea tractului respirator
tuse

Nu există date specifice.

Nu există date specifice.

:

:

:

Contact cu ochii : Simptomele adverse pot include următoarele:
dureri sau iritaţii
lăcrimare
roşeaţă

Efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe termen lung 
și de o expunere pe termen scurt

Expunere pe termen scurt

Expunere pe termen lung

Efecte potenţiale imediate

Efecte potenţiale 
întârziate

:

:

Efecte potenţiale imediate

Efecte potenţiale 
întârziate

:

:

Alte informații :

Indisponibil.

Indisponibil.

Indisponibil.

Indisponibil.

Indisponibil.

Data emiterii/Data revizuirii : 16/12/2015 Data punerii anterioare în 
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Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II - România
Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Mobilitatea Indisponibil.:

LogPow BCF Potenţial

12.3 Potențialul de bioacumulare

12.6 Alte efecte adverse Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Denumire produs /
ingrediente

Acid citric -1.67 - joasă

Denumire produs /
ingrediente

Medie de viaţă acvatică Fotoliză Biodegradabilitate

Acid citric - - Rapid

12.1 Toxicitatea

Acid citric Acut EC50 120 mg/l Dafnie 72 ore
Acut EC50 >100000 mg/l Microorganism -  Pseudomonas 

putida
16 ore

Acut LC50 440 la 760 mg/l Peşte -  Leuciscus idus 96 ore

Denumire produs /
ingrediente

SpeciiRezultat Durata 
expunerii

Concluzii / rezumat : Neclasificat ca periculos

12.2 Persistența și degradabilitatea

Concluzii / rezumat : Rapid biodegradabil

PBT : Nu.

 

vPvB : Nu.

 

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.4 Mobilitatea în sol

Coeficientul raportului sol /
apă ((KOC)

Indisponibil.:

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

:

Data emiterii/Data revizuirii : 16/12/2015 Data punerii anterioare în 
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Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II - România
Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Clasificarea produsului poate corespunde criteriilor pentru un deşeu periculos.Deşeuri periculoase :

:Metode de eliminare

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea
Informaţiile din această secţiune conţin sfaturi şi îndrumări cu caracter general. Lista Utilizărilor Identificate din
Secţiunea 1 trebuie consultată pentru orice informaţie disponibilă specifică domeniului de utilizare furnizată în Scenariul/
Scenariile de Expunere.

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produs

Ambalare

Metode de eliminare :

Precauţii speciale :

Pe cât posibil producerea de deşeuri trebuie evitată sau redusă la minimum.
Deşeurile de ambalajele trebuie reciclate.  Incinerarea sau îngroparea trebuie folosite
numai atunci când reciclarea nu este fezabilă.

A se elimina reziduurile produsului şi ambalajul (recipientul) după ce s-au luat toate
măsurile de precauţie.  Containere goale care nu au fost curăţate sau clătite trebuie
manipulate cu precauţie.  În recipientele goale sau în garniturile acestora se pot găsi
urme ale produselor.  Evitaţi dispersarea materialului scurs precum şi infiltrarea şi
contactul cu solul, cursurile de apă, colectoarele şi canalizările.

Pe cât posibil producerea de deşeuri trebuie evitată sau redusă la minimum.
Aruncarea acestui produs, a soluţiilor şi produselor sale secundare trebuie să se
efectueze în conformitate cu prevederile legislaţiei pentru protecţia mediului şi cea
privind eliminarea deşeurilor, precum şi cu toate reglementările autorităţilor regionale
locale.  A se elimina surplusul şi produsele nereciclabile prin intermediul unui
antreprenor cu licenţă în domeniul eliminării deşeurilor.  Deşeurile nu trebuie
elliminate netratate la canalizare decât dacă sunt in deplină conformitate cu cerinţele
tuturor autorităţilor competente.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nereglementat.Nereglementat. Not regulated.

- - -

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

ADR/RID IMDG IATA

14.1 Numărul ONU

14.2 Denumirea 
corectă ONU 
pentru expediție

14.3 Clasa (clasele)
de pericol pentru 
transport

14.4 Grupul de 
ambalare

ADN

Informaţii 
suplimentare

14.5 Pericole 
pentru mediul 
înconjurător

Nu. Nu. No. No.

Not regulated.

-

-

-

-

Data emiterii/Data revizuirii : 16/12/2015 Data punerii anterioare în 
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Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II - România
Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport
14.6 Precauții speciale 
pentru utilizatori

14.7 Transport în vrac, în 
conformitate cu anexa II la 
Convenția MARPOL și cu 
Codul IBC

Transport în cadrul incintei utilizatorului: va fi transportat întotdeauna în recipiente
închise, sigure, în poziţie verticală. Asiguraţi ca persoanele care transportă produsul
să ştie ce acţiuni trebuie întreprinse în caz de accident sau scurgeri.

: Indisponibil.

:

Alte reglementări UE

Inventarul european : Toţi compuşii se regăsesc în inventar sau nu necesită inventariere.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare
15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru 
substanța sau amestecul în cauză

Directiva Seveso

Acest produs nu este controlat prin Diectiva Seveso.

Nu se aplică.Anexa XVII – Restricţii la
fabricarea, introducerea
pe piaţă şi utilizarea
anumitor substanţe,
amestecuri şi articole
periculoase

:

Regulamentul UE (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anexa XIV - Lista substanţelor care fac obiectul autorizării

Substanţe de foarte mare îngrijorare

Nici un ingredient nu a fost inventariat.

Anexa XIV

Nici un ingredient nu a fost inventariat.

Reglementări internaţionale

15.2 Evaluarea securității 
chimice

Complet.:

Substanţe chimice cuprinse în lista I, II și III a Convenţiei pentru Armament Chimic

Protocolul de la Montreal (Anexele A, B, C, E)

Nemenţionat.

Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi

Nemenţionat.

Convenţia de la Rotterdam privind Consimţământul Informat Anterior (PIC)

Nemenţionat.

Nemenţionat.

Protocolul UNECE al Convenției de la Aarhus privind POP-uri și metale grele

Nemenţionat.

Data emiterii/Data revizuirii : 16/12/2015 Data punerii anterioare în 
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Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II - România
Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare
15.3  Statutul înregistrãrii : Aplicabil.

SECȚIUNEA 16: Alte informații
Indică informaţiile care s-au modificat de la ultima versiune pusă în circulaţie.

Abrevieri şi acronime : TAE = Toxicitate Acută Estimată
CLP = Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea şi Ambalarea [Regulamentul (
CE) Nr. 1272/2008
DMEL = Nivel Efect Minim Derivat
DNEL = Nivel Fără Efect Derivat
specificare EUH = specificare privind pericolul specifică CLP
PBT = Persistent, Biocumulativ şi Toxic
PNEC = Concentraţie Prevăzută Fără Efect
RRN = Număr Înregistrare REACH
vPvB = Foarte Persistent si Foarte Biocumulativ

Procedură utilizată pentru primirea clasificării conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Clasificare Justificare

Eye Irrit. 2, H319 Pe baza datelor din teste

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]; European Agreement concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), concluded in Geneva on 
30 September 1957 plus amendments (Uniform text: Journal of Laws 27/2009 pos.
162 plus amendments); Regulation for the transport of dangerous materials on the 
Rhine (ADN); Limite de expunere ocupaţională; Reglementări internaţionale

Aviz pentru cititor

Textul complet al frazelor R 
abreviate

: R36- Iritant pentru ochi.

Xi - Iritant:Textul complet al 
clasificărilor [DSD/DPD]

Textul complet al frazelor H 
abreviate

:

Textul complet al 
clasificărilor [CLP/GHS]

:

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Eye Irrit. 2, H319 LEZAREA GRAVĂ A OCHILOR/IRITAREA OCHILOR -
Categoria 2

Data emiterii/ Data revizuirii

Versiune

Data punerii anterioare în 
circulaţie

:

:

:

Recomandări pentru 
pregătirea personalului

: Asiguraţi-vă că personalul operativ are instructajul necesar pentru a minimiza 
expunerile. Instructajul personalului privind bunele practici

16/12/2015

05/01/2015

1.06

Data emiterii/Data revizuirii : 16/12/2015 Data punerii anterioare în 
circulaţie

: 05/01/2015 Versiune : 1.06 17/120



Conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), Anexa II - România
Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

SECȚIUNEA 16: Alte informații
Din datele pe care le deţinem, informaţiile prezentate aici sunt corecte. Cu toate acestea, nici furnizorul numit
mai sus, nici vreuna dintre sucursalele sale, nu îşi asumă vreo responsabilitate cu privire la acurateţea sau
deplinătatea informaţiilor oferite.
Determinarea finală a compatibilităţii unui material este responsabilitatea unică a utilizatorului. Toate materialele
pot prezenta pericole necunoscute şi trebuie utilizate cu atenţie. Deşi unele pericole sunt prezentate aici, nu
putem garanta că acestea sunt singurele pericole care există.

Data emiterii/Data revizuirii : 16/12/2015 Data punerii anterioare în 
circulaţie

: 05/01/2015 Versiune : 1.06 18/120



: Citrique - Utilizare în domeniul igienei personale - Consumator

Consumator

Lista descriptorilor de 
utilizare

: Denumire de utilizare identificată: Utilizare în domeniul igienei personale -
Utilizare pentru consum
Substanţă furnizată în scopul acestei utilizări, sub formă de: În amestec
Sector de utilizare finală: SU20
Durata de serviciu ulterioară, relevantă pentru această utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea în mediu: ERC08a, ERC11a
Sector de piaţă în funcţie de tipul de produs chimic: PC02, PC39
Categoria de articole aflate în legătură cu durata ulterioară a serviciului: AC08

Scenarii contribuitoare 
privind mediul

:  Expuneri generale - ERC08a, ERC11a

Sănătate Scenarii 
contributoare

:  Expuneri generale - PC02, PC39

Secţiunea 1 - Titlu
Scurt titlu al scenariului de 
expunere

Cod : 0432776

Definiţia produsului : Substanţã cu un singur component

Nume produs : Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Identificarea substanţei sau a amestecului

Numărul de scenarii de 
expunere

: 4

Procese şi activităţi
acoperite de scenariul de
expunere

: Descriere generală:
Servicii de sănătate: Adsorbanţi. Cosmetice, produse de îngrijire personală.

Informaţii suplimentare : Aplicaţie pentru consum.

Anexă la fişa cu date de securitate extinsă (eFTS)

Secţiunea 2 - Controale ale expunerii

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Expuneri generale 

Nu este identificată nicio măsură specifică de gestionare a riscului în afară de condiţiile operaţionale stipulate.

Caracteristicile produsului : Adsorbanţi. Cosmetice, produse de îngrijire personală.

Cantităţile utilizate : 7 500 000 Tonnes/year

Frecvenţa şi durata utilizării : 365

Factori de mediu care nu 
sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor

: Factor local de diluare în apa dulce 900 
Factor local de diluare în apa de mare 1000

Data emiterii/Data revizuirii 19/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizare în domeniul igienei personale -
Consumator

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizare în domeniul igienei personale -
Consumator

Alte condiţii operaţionale 
date care afectează 
expunerea mediului

: Fracţie din tonajul UE utilizat în regiune 10% 
Tonaj utilizare regională 750 000Tonnes/year 
Fracţie din tonajul regional utilizat local7500 Tonnes/year 
Tonaj local mediu zilnic (kg/zi) 1030 kg/zi 
Fracţia din sursa principală în mediul înconjurător local: 0.0005 

Condiţii şi măsuri legate de
tratarea externă a deşeurilor
în vederea recuperării

: Deşeuri solide.: Se poate arunca la gropile de gunoi sau incinerat, dar numai în
conformitate cu legislaţia locală privind eliminarea deşeurilor şi protecţiea mediului.
Recuperarea noroiului.: Fertilizator.

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii consumatorilor la  0: Expuneri generale 

Utilizare în domeniul igienei personale: Stagiul exceptării REACH 

Condiţii şi măsuri legate de protecţia personală şi de igienă

Secţiunea 3 - Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa

Site web: : Nu se aplică.

Evaluarea expunerii 
(mediul înconjurător):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Vezi estimarea de expunere în mediu profesional pentru acest scenariu de expunere.

Evaluarea expunerii (la 
om):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Nu se aplică.

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Consumatori: 0: Expuneri generale

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Mediu: 1: Expuneri generale

Secţiunea 4 - Ghid pentru utilizatorul din aval în vederea stabilirii dacă îşi desfăşoară
activitatea în limitele prevăzute de SE

Recomandări suplimentare privind bunele practici, în plus faţă de REACH CSA

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Data emiterii/Data revizuirii 20/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizare în domeniul igienei personale -
Consumator

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



: Citrique - Utilizare în agricultură - Consumator

Consumator

Lista descriptorilor de 
utilizare

: Denumire de utilizare identificată: Utilizare în agricultură -  Utilizare pentru consum
Substanţă furnizată în scopul acestei utilizări, sub formă de: În amestec
Sector de utilizare finală: SU01
Durata de serviciu ulterioară, relevantă pentru această utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea în mediu: ERC08b, ERC08d
Sector de piaţă în funcţie de tipul de produs chimic: PC08, PC12, PC21
Categoria de articole aflate în legătură cu durata ulterioară a serviciului: Nu se 
aplică.

Scenarii contribuitoare 
privind mediul

:  Expuneri generale - ERC08b, ERC08d

Sănătate Scenarii 
contributoare

:  Expuneri generale - PC08, PC12, PC21

Secţiunea 1 - Titlu
Scurt titlu al scenariului de 
expunere

Cod : 0432776

Definiţia produsului : Substanţã cu un singur component

Nume produs : Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Identificarea substanţei sau a amestecului

Numărul de scenarii de 
expunere

: 16

Procese şi activităţi
acoperite de scenariul de
expunere

: Descriere generală:
Agricultură, exploatare silvică, pescuit: Produse biocide (de exemplu dezinfectanţi,
control dăunători) Îngrăşăminte PC22 Lawn and Garden Preparations, including
fertilizers

Informaţii suplimentare : Aplicaţie pentru consum.

Anexă la fişa cu date de securitate extinsă (eFTS)

Secţiunea 2 - Controale ale expunerii

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Expuneri generale 

Măsuri privind mediul înconjurător: Nu se aplică.

Caracteristicile produsului : Produse biocide (de exemplu dezinfectanţi, control dăunători). Îngrăşăminte. PC22
Lawn and Garden Preparations, including fertilizers.

Cantităţile utilizate : 1500 Tonnes/year

Frecvenţa şi durata utilizării : Eliberare continuă: 365  zile pe an

Data emiterii/Data revizuirii 21/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizare în agricultură - ConsumatorCitric Acid Monohydrate, Fine Granular



Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizare în agricultură - Consumator

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii consumatorilor la  0: Expuneri generale 

Măsuri de gestionare a riscului (consumator): Nu se aplică.

Caracteristicile produsului : Produse biocide (de exemplu dezinfectanţi, control dăunători). Îngrăşăminte. PC22
Lawn and Garden Preparations, including fertilizers.

Stare fizică : Lichid.
Solid granulat.

Alte condiţii operaţionale 
date care afectează 
expunerea consumatorului

: preparate lichide: Controlarea nivelului pH-ului.
Solid granulat.: În cursul aplicării, produsul nu formează praf.

Condiţii şi măsuri legate de
informaţiile şi recomandările
date consumatorilor în
privinţa comportamentului

: Nu se aplică.

Condiţii şi măsuri legate de protecţia personală şi de igienă

Secţiunea 3 - Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa

Site web: : Nu se aplică.

Evaluarea expunerii 
(mediul înconjurător):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Vezi estimarea de expunere în mediu industrial pentru acest scenariu de expunere.

Evaluarea expunerii (la 
om):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Nu există pericole specifice. Nu se aplică.

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Consumatori: 0: Expuneri generale

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Mediu: 1: Expuneri generale

Secţiunea 4 - Ghid pentru utilizatorul din aval în vederea stabilirii dacă îşi desfăşoară
activitatea în limitele prevăzute de SE

Recomandări suplimentare privind bunele practici, în plus faţă de REACH CSA

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Data emiterii/Data revizuirii 22/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizare în agricultură - ConsumatorCitric Acid Monohydrate, Fine Granular



: Citrique - Utilizare în construcţii - Consumator

Consumator

Lista descriptorilor de 
utilizare

: Denumire de utilizare identificată: Utilizare în construcţii -  Utilizare pentru consum
Substanţă furnizată în scopul acestei utilizări, sub formă de: În amestec
Sector de utilizare finală: SU02a, SU02b, SU10, SU19
Durata de serviciu ulterioară, relevantă pentru această utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea în mediu: ERC08c, ERC08f, ERC10a, ERC10b,
ERC11a, ERC11b
Sector de piaţă în funcţie de tipul de produs chimic: PC09b, PC01
Categoria de articole aflate în legătură cu durata ulterioară a serviciului: AC04

Scenarii contribuitoare 
privind mediul

:  Expuneri generale - ERC08c, ERC08f, ERC10a, ERC10b, ERC11a, ERC11b

Sănătate Scenarii 
contributoare

:  Expuneri generale

Secţiunea 1 - Titlu
Scurt titlu al scenariului de 
expunere

Cod : 0432776

Definiţia produsului : Substanţã cu un singur component

Nume produs : Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Identificarea substanţei sau a amestecului

Numărul de scenarii de 
expunere

: 7

Procese şi activităţi
acoperite de scenariul de
expunere

: Descriere generală:
SU02 Mining, (including offshore industries). Formularea [amestecul] preparatelor şi/
sau reambalare (exclusiv aliaje). Lucrări de construcţii.

Informaţii suplimentare : Aplicaţie pentru consum.

Anexă la fişa cu date de securitate extinsă (eFTS)

Secţiunea 2 - Controale ale expunerii

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Expuneri generale 

Măsuri privind mediul înconjurător: Nu se aplică.

Caracteristicile produsului : PC10 Building and construction preparations not covered elsewhere.

Cantităţile utilizate : 1500 Tonnes/year

Frecvenţa şi durata utilizării : Eliberare continuă: 365 zile pe an

Data emiterii/Data revizuirii 23/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizare în construcţii - ConsumatorCitric Acid Monohydrate, Fine Granular



Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizare în construcţii - Consumator

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii consumatorilor la  0: Expuneri generale 

Măsuri de gestionare a riscului (consumator): Nu se aplică.

Caracteristicile produsului : PC10 Building and construction preparations not covered elsewhere Articole din
piatră, mortar, ciment, sticlă şi ceramică AC12-1 Constructional articles and building
material for indoor use: wall construction material ceramic, metal, plastic and wood
construction material, insulating material AC12-2 Constructional articles and building
material for outdoor use: wall construction material, road surface material, ceramic,
metal, plastic and wood construction material, insulating material

Concentraţia substanţei în 
amestec sau în articol

: Acoperă un procent de substanţă în produs de cel mult 1%.

Stare fizică : Lichid.
Solid granulat.

Alte condiţii operaţionale 
date care afectează 
expunerea consumatorului

: preparate lichide: Controlarea nivelului pH-ului.
Solid granulat.: În cursul aplicării, produsul nu formează praf.

Condiţii şi măsuri legate de
informaţiile şi recomandările
date consumatorilor în
privinţa comportamentului

: Nu se aplică.

Condiţii şi măsuri legate de protecţia personală şi de igienă

Secţiunea 3 - Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa

Site web: : Nu se aplică.

Evaluarea expunerii 
(mediul înconjurător):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Vezi estimarea de expunere în mediu industrial pentru acest scenariu de expunere.

Evaluarea expunerii (la 
om):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Nu există pericole specifice. Nu se aplică.

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Consumatori: 0: Expuneri generale

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Mediu: 1: Expuneri generale

Secţiunea 4 - Ghid pentru utilizatorul din aval în vederea stabilirii dacă îşi desfăşoară
activitatea în limitele prevăzute de SE

Recomandări suplimentare privind bunele practici, în plus faţă de REACH CSA

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Data emiterii/Data revizuirii 24/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizare în construcţii - ConsumatorCitric Acid Monohydrate, Fine Granular



: Citrique - Utilizare în domeniul dispozitivelor medicale - Consumator

Consumator

Lista descriptorilor de 
utilizare

: Denumire de utilizare identificată: Utilizare în domeniul dispozitivelor medicale -
Utilizare pentru consum
Substanţă furnizată în scopul acestei utilizări, sub formă de: În amestec
Sector de utilizare finală: SU21
Durata de serviciu ulterioară, relevantă pentru această utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea în mediu: ERC07
Sector de piaţă în funcţie de tipul de produs chimic: PC20
Categoria de articole aflate în legătură cu durata ulterioară a serviciului: Nu se 
aplică.

Scenarii contribuitoare 
privind mediul

:  Expuneri generale

Sănătate Scenarii 
contributoare

:  Expuneri generale - PC20

Secţiunea 1 - Titlu
Scurt titlu al scenariului de 
expunere

Cod : 0432776

Definiţia produsului : Substanţã cu un singur component

Nume produs : Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Identificarea substanţei sau a amestecului

Numărul de scenarii de 
expunere

: 17

Procese şi activităţi
acoperite de scenariul de
expunere

: Descriere generală:
Servicii de sănătate: Produse cum ar fi regulatoare de pH, agenţi de floculare, agenţi 
de precipitare, agenţi de neutralizare.

Informaţii suplimentare : Aplicaţie pentru consum.

Anexă la fişa cu date de securitate extinsă (eFTS)

Secţiunea 2 - Controale ale expunerii

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Expuneri generale 

Măsuri privind mediul înconjurător: Nu se aplică.

Caracteristicile produsului : Produse cum ar fi regulatoare de pH, agenţi de floculare, agenţi de precipitare, agenţi 
de neutralizare

Cantităţile utilizate : 1000 Tonnes/year

Data emiterii/Data revizuirii 25/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizare în domeniul dispozitivelor medicale -
Consumator

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizare în domeniul dispozitivelor medicale -
Consumator

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii consumatorilor la  0: Expuneri generale 

Măsuri de gestionare a riscului (consumator): Nu se aplică.

Caracteristicile produsului : Produse cum ar fi regulatoare de pH, agenţi de floculare, agenţi de precipitare,
agenţi de neutralizare

Stare fizică : Lichid.
Solid granulat.

Alte condiţii operaţionale 
date care afectează 
expunerea consumatorului

: preparate lichide: Controlarea nivelului pH-ului.
Solid granulat.: În cursul aplicării, produsul nu formează praf.

Condiţii şi măsuri legate de
informaţiile şi recomandările
date consumatorilor în
privinţa comportamentului

: Nu se aplică.

Condiţii şi măsuri legate de protecţia personală şi de igienă

Secţiunea 3 - Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa

Site web: : Nu se aplică.

Evaluarea expunerii 
(mediul înconjurător):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Nu există pericole specifice. Nu se aplică.

Evaluarea expunerii (la 
om):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Nu există pericole specifice. Nu se aplică.

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Consumatori: 0: Expuneri generale

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Mediu: 1: Expuneri generale

Secţiunea 4 - Ghid pentru utilizatorul din aval în vederea stabilirii dacă îşi desfăşoară
activitatea în limitele prevăzute de SE

Recomandări suplimentare privind bunele practici, în plus faţă de REACH CSA

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Data emiterii/Data revizuirii 26/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizare în domeniul dispozitivelor medicale -
Consumator

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



: Citrique - Utilizare în domeniul vopselelor şi straturilor de acoperire - Consumator

Consumator

Lista descriptorilor de 
utilizare

: Denumire de utilizare identificată: Utilizare în domeniul vopselelor şi straturilor de
acoperire -  Utilizare pentru consum
Substanţă furnizată în scopul acestei utilizări, sub formă de: În amestec
Sector de utilizare finală: SU17, SU18, SU19, SU21
Durata de serviciu ulterioară, relevantă pentru această utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea în mediu: ERC08c, ERC08f, ERC10a, ERC10b, ERC
11a, ERC11b
Sector de piaţă în funcţie de tipul de produs chimic: PC09a, PC18, PC34
Categoria de articole aflate în legătură cu durata ulterioară a serviciului: AC04,
AC11

Scenarii contribuitoare 
privind mediul

:  Expuneri generale - ERC08c, ERC08f, ERC10a, ERC10b, ERC11a, ERC11b

Sănătate Scenarii 
contributoare

:  Expuneri generale - PC09a, PC18, PC34

Secţiunea 1 - Titlu
Scurt titlu al scenariului de 
expunere

Cod : 0432776

Definiţia produsului : Substanţã cu un singur component

Nume produs : Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Identificarea substanţei sau a amestecului

Numărul de scenarii de 
expunere

: 11

Procese şi activităţi
acoperite de scenariul de
expunere

: Descriere generală: Formularea [amestecul] preparatelor şi/sau reambalare (exclusiv
aliaje) Utilizări industriale Producţia cu caracter general, de exemplu maşini,
echipamente, vehicule, alte echipamente de transport Fabricarea de mobilă Lucrări de
construcţii Utilizări de consum

Informaţii suplimentare : Aplicaţie pentru consum. / PC09 Coatings and Paints, Fillers, Putties, Thinners

Anexă la fişa cu date de securitate extinsă (eFTS)

Secţiunea 2 - Controale ale expunerii

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Expuneri generale 

Măsuri privind mediul înconjurător: Nu se aplică.

Caracteristicile produsului : PC09 Coatings and Paints, Fillers, Putties, Thinners Cerneală şi tuşuri Produse de
vopsit, finisat şi impregnat textilele; inclusiv agenţi de decolorare şi alţi agenţi de
prelucrare

Cantităţile utilizate : 300 Tonnes/year

Frecvenţa şi durata utilizării : Eliberare continuă: 365  zile pe an

Data emiterii/Data revizuirii 27/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizare în domeniul vopselelor şi straturilor
de acoperire - Consumator

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizare în domeniul vopselelor şi straturilor
de acoperire - Consumator

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii consumatorilor la  0: Expuneri generale 

Măsuri de gestionare a riscului (consumator): Nu se aplică.

Caracteristicile produsului : PC09 Coatings and Paints, Fillers, Putties, Thinners Cerneală şi tuşuri Produse de
vopsit, finisat şi impregnat textilele; inclusiv agenţi de decolorare şi alţi agenţi de
prelucrare

Stare fizică : Lichid.
Solid granulat.

Alte condiţii operaţionale 
date care afectează 
expunerea consumatorului

: preparate lichide: Controlarea nivelului pH-ului.
Solid granulat.: În cursul aplicării, produsul nu formează praf.

Condiţii şi măsuri legate de protecţia personală şi de igienă

Secţiunea 3 - Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa

Site web: : Nu se aplică.

Evaluarea expunerii 
(mediul înconjurător):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Eliberarea totală pentru estimarea de expunere regională 300 Tonnes/year 
Eliberare locală în ape reziduale / pierdere maximă: 1% 
Fracţia eliberată în apele uzate, provenită din utilizarea cu dispersie largă 
0.1 x 300 tpa x 1000 kg/t x 0.01 / 365 = 0.82 kg/zi (apă uzată regională)
0.9 x 300 tpa x 1000 kg/t x 0.01 / 365 = 7.40 kg/zi (apă uzată continentală)

Evaluarea expunerii (la 
om):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Nu există pericole specifice. Nu se aplică.

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Consumatori: 0: Expuneri generale

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Mediu: 1: Expuneri generale

Secţiunea 4 - Ghid pentru utilizatorul din aval în vederea stabilirii dacă îşi desfăşoară
activitatea în limitele prevăzute de SE

Recomandări suplimentare privind bunele practici, în plus faţă de REACH CSA

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Data emiterii/Data revizuirii 28/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizare în domeniul vopselelor şi straturilor
de acoperire - Consumator

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



: Citrique - Utilizare în domeniul fotografiei - Consumator

Consumator

Lista descriptorilor de 
utilizare

: Denumire de utilizare identificată: Utilizare în domeniul fotografiei -  Utilizare 
pentru consum
Substanţă furnizată în scopul acestei utilizări, sub formă de: În amestec
Sector de utilizare finală: SU20
Durata de serviciu ulterioară, relevantă pentru această utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea în mediu: ERC08a
Sector de piaţă în funcţie de tipul de produs chimic: PC30
Categoria de articole aflate în legătură cu durata ulterioară a serviciului: Nu se 
aplică.

Scenarii contribuitoare 
privind mediul

:  Expuneri generale - ERC08a

Sănătate Scenarii 
contributoare

:  Expuneri generale - PC30

Secţiunea 1 - Titlu
Scurt titlu al scenariului de 
expunere

Cod : 0432776

Definiţia produsului : Substanţã cu un singur component

Nume produs : Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Identificarea substanţei sau a amestecului

Numărul de scenarii de 
expunere

: 12

Procese şi activităţi
acoperite de scenariul de
expunere

: Produse chimice de uz fotografic / Servicii de sănătate

Informaţii suplimentare : Aplicaţie pentru consum.

Anexă la fişa cu date de securitate extinsă (eFTS)

Secţiunea 2 - Controale ale expunerii

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Expuneri generale 

Măsuri privind mediul înconjurător: Nu se aplică.

Caracteristicile produsului : Produse chimice de uz fotografic

Cantităţile utilizate : 200 Tonnes/year

Data emiterii/Data revizuirii 29/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizare în domeniul fotografiei - ConsumatorCitric Acid Monohydrate, Fine Granular



Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizare în domeniul fotografiei - Consumator

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii consumatorilor la  0: Expuneri generale 

Măsuri de gestionare a riscului (consumator): Nu se aplică.

Caracteristicile produsului : Produse chimice de uz fotografic

Stare fizică : Lichid.
Solid granulat.

Alte condiţii operaţionale 
date care afectează 
expunerea consumatorului

: preparate lichide: Controlarea nivelului pH-ului.
Solid granulat.: În cursul aplicării, produsul nu formează praf.

Condiţii şi măsuri legate de
informaţiile şi recomandările
date consumatorilor în
privinţa comportamentului

: Nu se aplică.

Condiţii şi măsuri legate de protecţia personală şi de igienă

Secţiunea 3 - Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa

Site web: : Nu se aplică.

Evaluarea expunerii 
(mediul înconjurător):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Nu există pericole specifice. Nu se aplică.

Evaluarea expunerii (la 
om):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Nu există pericole specifice. Nu se aplică.

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Consumatori: 0: Expuneri generale

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Mediu: 1: Expuneri generale

Secţiunea 4 - Ghid pentru utilizatorul din aval în vederea stabilirii dacă îşi desfăşoară
activitatea în limitele prevăzute de SE

Recomandări suplimentare privind bunele practici, în plus faţă de REACH CSA

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Data emiterii/Data revizuirii 30/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizare în domeniul fotografiei - ConsumatorCitric Acid Monohydrate, Fine Granular



: Citrique - Utilizarea acidului citric în domeniul produselor de curăţare - Consumator

Consumator

Lista descriptorilor de 
utilizare

: Denumire de utilizare identificată: Utilizarea acidului citric în domeniul produselor 
de curăţare -  Utilizare pentru consum
Substanţă furnizată în scopul acestei utilizări, sub formă de: În amestec
Sector de utilizare finală: Nu se aplică.
Durata de serviciu ulterioară, relevantă pentru această utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea în mediu: ERC08a, ERC08d, ERC09a, ERC09b
Sector de piaţă în funcţie de tipul de produs chimic: PC03, PC28, PC31, PC35,
PC36, PC37
Categoria de articole aflate în legătură cu durata ulterioară a serviciului: AC08,
AC35

Scenarii contribuitoare 
privind mediul

:  Expuneri generale - ERC08a, ERC08d, ERC09a, ERC09b

Sănătate Scenarii 
contributoare

:  Expuneri generale - PC03, PC28, PC31, PC35, PC36, PC37

Secţiunea 1 - Titlu
Scurt titlu al scenariului de 
expunere

Cod : 0432776

Definiţia produsului : Substanţã cu un singur component

Nume produs : Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Identificarea substanţei sau a amestecului

Numărul de scenarii de 
expunere

: 5

Procese şi activităţi
acoperite de scenariul de
expunere

: Descriere generală:
Utilizări profesionale / Produse de tratarea aerului. PC06 Automotive Care Products
***. Parfumuri, odorizante. Preparate pentru lustruire şi ceruire. Produse de spălare şi
curăţare (inclusiv produse pe bază de solvenţi). Dedurizatori pentru apă. Produse
chimice de tratare a apei.

Informaţii suplimentare : Aplicaţie pentru consum.

Anexă la fişa cu date de securitate extinsă (eFTS)

Secţiunea 2 - Controale ale expunerii

Data emiterii/Data revizuirii 31/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizarea acidului citric în domeniul 
produselor de curăţare - Consumator

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizarea acidului citric în domeniul 
produselor de curăţare - Consumator

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Expuneri generale 

Nu este identificată nicio măsură specifică de gestionare a riscului în afară de condiţiile operaţionale stipulate.

Caracteristicile produsului : Rapid biodegradabil

Cantităţile utilizate : 100 000 Tonnes/year

Frecvenţa şi durata utilizării : 365

Factori de mediu care nu 
sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor

: Factor local de diluare în apa dulce 10 
Factor local de diluare în apa de mare 100

Alte condiţii operaţionale 
date care afectează 
expunerea mediului

: Fracţie din tonajul UE utilizat în regiune 10% 
Tonaj utilizare regională 10 000Tonnes/year 
Fracţie din tonajul regional utilizat local 200 Tonnes/year 
Tonaj anual la nivelul centrului: 10 kg/zi 
Fracţia din sursa principală în mediul înconjurător local: 0.0005 

Condiţii şi măsuri legate de
tratarea externă a deşeurilor
în vederea recuperării

: Deşeuri solide.: Se poate arunca la gropile de gunoi sau incinerat, dar numai în
conformitate cu legislaţia locală privind eliminarea deşeurilor şi protecţiea mediului.
Recuperarea noroiului.: Fertilizator.

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii consumatorilor la  0: Expuneri generale 

Greutate corporală: Absent 65 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent: 26 m3 
Mărimea încăperii: 20 m3 
Rata de ventilaţie: 0.6 ore

Caracteristicile produsului : Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază de solvenţi). PC06
Automotive Care Products***.

Concentraţia substanţei în 
amestec sau în articol

: Concentraţie >25%

Stare fizică : Solid granulat. /preparate apoase

Factori umani care nu sunt 
influenţaţi de 
managementul riscurilor

: Contact cu pielea: 960 cm2

Alte condiţii operaţionale 
date care afectează 
expunerea consumatorului

: preparate lichide: Controlarea nivelului pH-ului.
Solid granulat.: În cursul aplicării, produsul nu formează praf.

Condiţii şi măsuri legate de protecţia personală şi de igienă

Secţiunea 3 - Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa

Site web: : Nu se aplică.

Evaluarea expunerii 
(mediul înconjurător):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Vezi estimarea de expunere în mediu profesional pentru acest scenariu de expunere.

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Mediu: 0: Expuneri generale

Data emiterii/Data revizuirii 32/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizarea acidului citric în domeniul 
produselor de curăţare - Consumator

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizarea acidului citric în domeniul 
produselor de curăţare - Consumator

Evaluarea expunerii (la 
om):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Nu se aplică.

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Consumatori: 1: Expuneri generale

Secţiunea 4 - Ghid pentru utilizatorul din aval în vederea stabilirii dacă îşi desfăşoară
activitatea în limitele prevăzute de SE

Recomandări suplimentare privind bunele practici, în plus faţă de REACH CSA

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Data emiterii/Data revizuirii 33/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizarea acidului citric în domeniul 
produselor de curăţare - Consumator

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Anexă la fişa cu date de securitate extinsă (eFTS)

: Citrique - Utilizarea ca reactiv de laborator - Industrial

Industrial

Lista descriptorilor de 
utilizare

: Denumire de utilizare identificată: Folosiți un reactiv de laborator -  Uz industrial
Categoria Procesului: PROC01, PROC02, PROC04, PROC08a
Substanţă furnizată în scopul acestei utilizări, sub formă de: În amestec
Sector de utilizare finală: Nu se aplică.
Durata de serviciu ulterioară, relevantă pentru această utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea în mediu: ERC04, ERC07, ERC08f
Sector de piaţă în funcţie de tipul de produs chimic: PC04, PC16, PC20, PC37
Categoria de articole aflate în legătură cu durata ulterioară a serviciului: Nu se 
aplică.

Scenarii contribuitoare 
privind mediul

:  Expuneri generale - ERC04, ERC07

Sănătate Scenarii 
contributoare

:  Expuneri generale - PROC01, PROC02, PROC04, PROC08a

Secţiunea 1 - Titlu
Scurt titlu al scenariului de 
expunere

Cod : 0432776

Definiţia produsului : Substanţã cu un singur component

Nume produs : Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Identificarea substanţei sau a amestecului

Numărul de scenarii de 
expunere

: 13

Procese şi activităţi
acoperite de scenariul de
expunere

: Descriere generală:
Utilizări industriale / Produse antigel şi pentru dezgheţare. Lichide de transfer al
căldurii. Produse cum ar fi regulatoare de pH, agenţi de floculare, agenţi de
precipitare, agenţi de neutralizare. Produse chimice de tratare a apei.

Informaţii suplimentare : Aplicaţie industrială.

Secţiunea 2 - Controale ale expunerii

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Expuneri generale 

Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere. Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională 
controlată. Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există posibilitatea de expunere. Transferul 
de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate.

Caracteristicile produsului : Produse antigel şi pentru dezgheţare. Lichide de transfer al căldurii. Produse cum ar fi
regulatoare de pH, agenţi de floculare, agenţi de precipitare, agenţi de neutralizare.
Produse chimice de tratare a apei.

Cantităţile utilizate : 1000 Tonnes/year

Data emiterii/Data revizuirii : 34/120^(ES Revision date)



Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizarea ca reactiv de laborator - Industrial

Tratare adecvată a
deşeurilor

: Tratarea apelor uzate: Toate apele contaminate trebuie să fie procesate într-o staţie
de tratare a apelor uzate industrială sau municipală, care să realizeze atât tratamente
primare cât şi secundare.

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la  0: Expuneri generale 

Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere. Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională 
controlată. Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există posibilitatea de expunere. Transferul 
de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate.

Caracteristicile produsului : Produse antigel şi pentru dezgheţare. Lichide de transfer al căldurii. Produse cum ar
fi regulatoare de pH, agenţi de floculare, agenţi de precipitare, agenţi de neutralizare.
Produse chimice de tratare a apei.

Măsuri de control al 
ventilaţiei

: A se asigura existenţa unei ventilaţii adecvate, în cazul în care există riscul formării 
de aerosoli sau al acumulării de vapori.

Sfaturi privind aspecte 
generale de igienă 
ocupaţională

: Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Protecţie personală : Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a 
ochilor/echipament de protecție a feței.

Protecția respiratorie : Mască de protecţie împotriva prafului. În cazul generării de praf şi în lipsa unei
ventilaţii adecvate, se va purta un aparat respirator care să confere protecţie
împotriva prafului / ceţii.
manipularea unor cantităţi mai mari: aparat respirator cu butelii de oxigen

Condiţii şi măsuri legate de protecţia personală şi de igienă

Secţiunea 3 - Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa

Site web: : Nu se aplică.

Evaluarea expunerii 
(mediul înconjurător):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Nu există pericole specifice. Nu se aplică.

Evaluarea expunerii (la 
om):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Nu există pericole specifice. Nu se aplică.

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori: 0: Expuneri generale

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Mediu: 1: Expuneri generale

Secţiunea 4 - Ghid pentru utilizatorul din aval în vederea stabilirii dacă îşi desfăşoară
activitatea în limitele prevăzute de SE

Recomandări suplimentare privind bunele practici, în plus faţă de REACH CSA

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Data emiterii/Data revizuirii : 35/120^(ES Revision date)



Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizarea ca reactiv de laborator - Industrial

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Data emiterii/Data revizuirii : 36/120^(ES Revision date)



Anexă la fişa cu date de securitate extinsă (eFTS)

: Citrique - Utilizare în agricultură - Industrial

Industrial

Lista descriptorilor de 
utilizare

: Denumire de utilizare identificată: Utilizare în agricultură -  Uz industrial
Categoria Procesului: PROC03, PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC10,
PROC11, PROC14, PROC15, PROC19
Substanţă furnizată în scopul acestei utilizări, sub formă de: În amestec
Sector de utilizare finală: SU01
Durata de serviciu ulterioară, relevantă pentru această utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea în mediu: ERC02, ERC04, ERC08b, ERC08d
Sector de piaţă în funcţie de tipul de produs chimic: PC08, PC12, PC21
Categoria de articole aflate în legătură cu durata ulterioară a serviciului: Nu se 
aplică.

Scenarii contribuitoare 
privind mediul

:  Expuneri generale - ERC02, ERC04, ERC08b, ERC08d

Sănătate Scenarii 
contributoare

:  Expuneri generale - PROC03, PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC10, PROC11,
PROC14, PROC15, PROC19

Secţiunea 1 - Titlu
Scurt titlu al scenariului de 
expunere

Cod : 0432776

Definiţia produsului : Substanţã cu un singur component

Nume produs : Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Identificarea substanţei sau a amestecului

Numărul de scenarii de 
expunere

: 16

Procese şi activităţi
acoperite de scenariul de
expunere

: Descriere generală:
Agricultură, exploatare silvică, pescuit: Produse biocide (de exemplu dezinfectanţi,
control dăunători) Îngrăşăminte PC22 Lawn and Garden Preparations, including
fertilizers

Informaţii suplimentare : Aplicaţie industrială.

Secţiunea 2 - Controale ale expunerii

Data emiterii/Data revizuirii : 37/120^(ES Revision date)



Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizare în agricultură - Industrial

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Expuneri generale 

Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare). Amestecarea sau combinarea în procese discontinue
pentru formularea de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ). Transferul de
substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate.
Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul unităţilor
specializate. Aplicarea de adezivi și alte straturi cu rola sau pensula. Pulverizarea în afara mediului industrial și/sau
aplicații. Producţia de preparate sau articole prin tabletare, compresie, extruziune, peletizare. Folosiți un reactiv de
laborator. Amestecare manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil doar echipament personal de protecţie.

Caracteristicile produsului : Produse biocide (de exemplu dezinfectanţi, control dăunători). Îngrăşăminte. PC22
Lawn and Garden Preparations, including fertilizers.

Cantităţile utilizate : 1500 Tonnes/year

Frecvenţa şi durata utilizării : Eliberare continuă: 365  zile pe an

Tratare adecvată a
deşeurilor

: Tratarea apelor uzate: Toate apele contaminate trebuie să fie procesate într-o staţie
de tratare a apelor uzate industrială sau municipală, care să realizeze atât tratamente
primare cât şi secundare.

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la  0: Expuneri generale 

Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare). Amestecarea sau combinarea în procese discontinue
pentru formularea de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ). Transferul de
substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate.
Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul unităţilor
specializate. Aplicarea de adezivi și alte straturi cu rola sau pensula. Pulverizarea în afara mediului industrial și/sau
aplicații. Producţia de preparate sau articole prin tabletare, compresie, extruziune, peletizare. Folosiți un reactiv de
laborator. Amestecare manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil doar echipament personal de protecţie.

Caracteristicile produsului : Produse biocide (de exemplu dezinfectanţi, control dăunători). Îngrăşăminte. PC22
Lawn and Garden Preparations, including fertilizers.

Stare fizică : preparate apoase

Măsuri de control al 
ventilaţiei

: A se asigura existenţa unei ventilaţii adecvate, în cazul în care există riscul formării 
de aerosoli sau al acumulării de vapori.

Sfaturi privind aspecte 
generale de igienă 
ocupaţională

: Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Protecţie personală : Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a 
ochilor/echipament de protecție a feței.

Protecția respiratorie : Mască de protecţie împotriva prafului . În cazul generării de praf şi în lipsa unei
ventilaţii adecvate, se va purta un aparat respirator care să confere protecţie
împotriva prafului / ceţii.
manipularea unor cantităţi mai mari: aparat respirator cu butelii de oxigen

Condiţii şi măsuri legate de protecţia personală şi de igienă

Data emiterii/Data revizuirii : 38/120^(ES Revision date)



Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizare în agricultură - Industrial

Secţiunea 3 - Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa

Site web: : Nu se aplică.

Evaluarea expunerii 
(mediul înconjurător):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Fracţia eliberată în sol, provenită din utilizarea cu dispersie largă (numai regional)
90% 
1500 t x 90% x 1000kg/t / 365 = 3699 kg/zi 
Fracţia eliberată în apele uzate, provenită din utilizarea cu dispersie largă 10% 
1500 t x 10% x 1000 kg/t / 365 = 411 kg/zi

Evaluarea expunerii (la 
om):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Nu există pericole specifice. Nu se aplică.

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori: 0: Expuneri generale

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Mediu: 1: Expuneri generale

Secţiunea 4 - Ghid pentru utilizatorul din aval în vederea stabilirii dacă îşi desfăşoară
activitatea în limitele prevăzute de SE

Recomandări suplimentare privind bunele practici, în plus faţă de REACH CSA

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Data emiterii/Data revizuirii : 39/120^(ES Revision date)



Anexă la fişa cu date de securitate extinsă (eFTS)

: Citrique - Utilizare în agricultură - Profesional

Profesional

Lista descriptorilor de 
utilizare

: Denumire de utilizare identificată: Utilizare în agricultură -  Utilizare profesională
Categoria Procesului: PROC03, PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC10,
PROC11, PROC14, PROC15, PROC19
Substanţă furnizată în scopul acestei utilizări, sub formă de: În amestec
Sector de utilizare finală: SU01
Durata de serviciu ulterioară, relevantă pentru această utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea în mediu: ERC02, ERC04, ERC08b, ERC08d
Sector de piaţă în funcţie de tipul de produs chimic: PC08, PC12, PC21
Categoria de articole aflate în legătură cu durata ulterioară a serviciului: Nu se 
aplică.

Scenarii contribuitoare 
privind mediul

:  Expuneri generale - ERC02, ERC04, ERC08b, ERC08d

Sănătate Scenarii 
contributoare

:  Expuneri generale - PROC03, PROC05, PROC08a, PROC08b, PROC10, PROC11,
PROC14, PROC15, PROC19

Secţiunea 1 - Titlu
Scurt titlu al scenariului de 
expunere

Cod : 0432776

Definiţia produsului : Substanţã cu un singur component

Nume produs : Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Identificarea substanţei sau a amestecului

Numărul de scenarii de 
expunere

: 16

Procese şi activităţi
acoperite de scenariul de
expunere

: Descriere generală:
Agricultură, exploatare silvică, pescuit: Produse biocide (de exemplu dezinfectanţi,
control dăunători) Îngrăşăminte PC22 Lawn and Garden Preparations, including
fertilizers

Informaţii suplimentare : Aplicaţie industrială.

Secţiunea 2 - Controale ale expunerii

Data emiterii/Data revizuirii : 40/120^(ES Revision date)



Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizare în agricultură - Profesional

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Expuneri generale 

Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare). Amestecarea sau combinarea în procese discontinue
pentru formularea de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ). Transferul de
substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate.
Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul unităţilor
specializate. Aplicarea de adezivi și alte straturi cu rola sau pensula. Pulverizarea în afara mediului industrial și/sau
aplicații. Producţia de preparate sau articole prin tabletare, compresie, extruziune, peletizare. Folosiți un reactiv de
laborator. Amestecare manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil doar echipament personal de protecţie.

Caracteristicile produsului : Produse biocide (de exemplu dezinfectanţi, control dăunători). Îngrăşăminte. PC22
Lawn and Garden Preparations, including fertilizers.

Cantităţile utilizate : 1500 Tonnes/year

Frecvenţa şi durata utilizării : Eliberare continuă: 365  zile pe an

Condiţii tehnice la faţa
locului şi măsuri de
reducere sau limitare a
eliberărilor, emisiilor în aer
sau în sol

: Nu se aplică.

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la  0: Expuneri generale 

Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare). Amestecarea sau combinarea în procese discontinue
pentru formularea de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ). Transferul de
substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate.
Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul unităţilor
specializate. Aplicarea de adezivi și alte straturi cu rola sau pensula. Pulverizarea în afara mediului industrial și/sau
aplicații. Producţia de preparate sau articole prin tabletare, compresie, extruziune, peletizare. Folosiți un reactiv de
laborator. Amestecare manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil doar echipament personal de protecţie.

Caracteristicile produsului : Produse biocide (de exemplu dezinfectanţi, control dăunători). Îngrăşăminte. PC22
Lawn and Garden Preparations, including fertilizers.

Stare fizică : Lichid.
Solid granulat.

Alte condiţii operaţionale 
date care afectează 
expunerea muncitorilor

: preparate lichide: Controlarea nivelului pH-ului.
Solid granulat.: În cursul aplicării, produsul nu formează praf.

Condiţii tehnice şi măsuri
pentru prevenirea dispersiei
de la sursă către muncitori

Nu se aplică.

Condiţii şi măsuri legate de protecţia personală şi de igienă

:

Secţiunea 3 - Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa

Site web: : Nu se aplică.

Evaluarea expunerii 
(mediul înconjurător):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Vezi estimarea de expunere în mediu industrial pentru acest scenariu de expunere.

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Mediu: 0: Expuneri generale

Data emiterii/Data revizuirii : 41/120^(ES Revision date)



Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizare în agricultură - Profesional

Evaluarea expunerii (la 
om):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Nu există pericole specifice. Nu se aplică.

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori: 1: Expuneri generale

Secţiunea 4 - Ghid pentru utilizatorul din aval în vederea stabilirii dacă îşi desfăşoară
activitatea în limitele prevăzute de SE

Recomandări suplimentare privind bunele practici, în plus faţă de REACH CSA

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Data emiterii/Data revizuirii : 42/120^(ES Revision date)



Anexă la fişa cu date de securitate extinsă (eFTS)

: Citrique - Utilizare în construcţii - Industrial

Industrial

Lista descriptorilor de 
utilizare

: Denumire de utilizare identificată: Utilizare în construcţii -  Uz industrial
Categoria Procesului: PROC02, PROC04, PROC05, PROC07, PROC08a,
PROC08b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC19, PROC21, PROC24
Substanţă furnizată în scopul acestei utilizări, sub formă de: În amestec
Sector de utilizare finală: SU02a, SU02b, SU10, SU19
Durata de serviciu ulterioară, relevantă pentru această utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea în mediu: ERC05, ERC08c, ERC08f, ERC10a,
ERC10b, ERC11a, ERC11b, ERC12a
Sector de piaţă în funcţie de tipul de produs chimic: Nu se aplică.
Categoria de articole aflate în legătură cu durata ulterioară a serviciului: AC04

Scenarii contribuitoare 
privind mediul

:  Expuneri generale - ERC05, ERC08c, ERC08f, ERC10a, ERC10b, ERC11a,
ERC11b, ERC12a

Sănătate Scenarii 
contributoare

:  Expuneri generale - PROC02, PROC04, PROC05, PROC07, PROC08a, PROC08b,
PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC19, PROC21, PROC24

Secţiunea 1 - Titlu
Scurt titlu al scenariului de 
expunere

Cod : 0432776

Definiţia produsului : Substanţã cu un singur component

Nume produs : Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Identificarea substanţei sau a amestecului

Numărul de scenarii de 
expunere

: 7

Procese şi activităţi
acoperite de scenariul de
expunere

: Descriere generală:
PC10 Building and construction preparations not covered elsewhere: SU02 Mining, (
including offshore industries). Formularea [amestecul] preparatelor şi/sau reambalare
(exclusiv aliaje). Lucrări de construcţii.

Informaţii suplimentare : Aplicaţie industrială.

Secţiunea 2 - Controale ale expunerii

Data emiterii/Data revizuirii : 43/120^(ES Revision date)



Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizare în construcţii - Industrial

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Expuneri generale 

Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată. Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (
sinteză) unde există posibilitatea de expunere. Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea
de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ). Pulverizarea în mediul industrial și
aplicații. Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul unităţilor
nespecializate. Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul
unităţilor specializate. Aplicarea de adezivi și alte straturi cu rola sau pensula. Pulverizarea în afara mediului industrial
și/sau aplicații. Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare. Producţia de preparate sau articole prin tabletare,
compresie, extruziune, peletizare. Amestecare manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil doar echipament personal
de protecţie. Manipularea în condiţii de energie redusă a substanţelor înglobate în materiale şi/sau articole. Prelucrarea
în condiţii de energie (mecanică) foarte mare a substanţelor înglobate în materiale şi/sau articole.

Caracteristicile produsului : PC10 Building and construction preparations not covered elsewhere.

Cantităţile utilizate : 1500 Tonnes/year

Frecvenţa şi durata utilizării : Eliberare continuă: 365  zile pe an

Tratare adecvată a
deşeurilor

: Tratarea apelor uzate: Toate apele contaminate trebuie să fie procesate într-o staţie
de tratare a apelor uzate industrială sau municipală, care să realizeze atât tratamente
primare cât şi secundare.

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la  0: Expuneri generale 

Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată. Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (
sinteză) unde există posibilitatea de expunere. Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea
de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ). Pulverizarea în mediul industrial și
aplicații. Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul unităţilor
nespecializate. Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul
unităţilor specializate. Aplicarea de adezivi și alte straturi cu rola sau pensula. Pulverizarea în afara mediului industrial
și/sau aplicații. Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare. Producţia de preparate sau articole prin tabletare,
compresie, extruziune, peletizare. Amestecare manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil doar echipament personal
de protecţie. Manipularea în condiţii de energie redusă a substanţelor înglobate în materiale şi/sau articole. Prelucrarea
în condiţii de energie (mecanică) foarte mare a substanţelor înglobate în materiale şi/sau articole.

Caracteristicile produsului : PC10 Building and construction preparations not covered elsewhere.

Concentraţia substanţei în 
amestec sau în articol

: Acoperă un procent de substanţă în produs de cel mult 1%.

Stare fizică : preparate apoase

Măsuri de control al 
ventilaţiei

: A se asigura existenţa unei ventilaţii adecvate, în cazul în care există riscul formării 
de aerosoli sau al acumulării de vapori.

Sfaturi privind aspecte 
generale de igienă 
ocupaţională

: Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Protecţie personală : Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a 
ochilor/echipament de protecție a feței.

Protecția respiratorie : Mască de protecţie împotriva prafului / În cazul generării de praf şi în lipsa unei
ventilaţii adecvate, se va purta un aparat respirator care să confere protecţie
împotriva prafului / ceţii.
manipularea unor cantităţi mai mari / aparat respirator cu butelii de oxigen

Condiţii şi măsuri legate de protecţia personală şi de igienă

Data emiterii/Data revizuirii : 44/120^(ES Revision date)



Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizare în construcţii - Industrial

Secţiunea 3 - Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa

Site web: : Nu se aplică.

Evaluarea expunerii 
(mediul înconjurător):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Fracţia eliberată în sol, provenită din utilizarea cu dispersie largă (numai regional)
1500 t x 90% x 1000kg/t / 365 = 3699 kg/zi 
Fracţia eliberată în apele uzate, provenită din utilizarea cu dispersie largă 1500 t x 
10% x 1000 kg/t / 365 = 411 kg/zi

Evaluarea expunerii (la 
om):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Nu există pericole specifice. Nu se aplică.

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori: 0: Expuneri generale

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Mediu: 1: Expuneri generale

Secţiunea 4 - Ghid pentru utilizatorul din aval în vederea stabilirii dacă îşi desfăşoară
activitatea în limitele prevăzute de SE

Recomandări suplimentare privind bunele practici, în plus faţă de REACH CSA

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.
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Anexă la fişa cu date de securitate extinsă (eFTS)

: Citrique - Utilizare în construcţii - Profesional

Profesional

Lista descriptorilor de 
utilizare

: Denumire de utilizare identificată: Utilizare în construcţii -  Utilizare profesională
Categoria Procesului: PROC02, PROC04, PROC05, PROC07, PROC08a,
PROC08b, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC19, PROC21, PROC24
Substanţă furnizată în scopul acestei utilizări, sub formă de: În amestec
Sector de utilizare finală: SU02a, SU10, SU19
Durata de serviciu ulterioară, relevantă pentru această utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea în mediu: ERC05, ERC08c, ERC08f, ERC10a,
ERC10b, ERC11a, ERC11b, ERC12a
Categoria de articole aflate în legătură cu durata ulterioară a serviciului: AC04

Scenarii contribuitoare 
privind mediul

:  Expuneri generale - ERC05, ERC08c, ERC08f, ERC10a, ERC10b, ERC11a,
ERC11b, ERC12a

Sănătate Scenarii 
contributoare

:  Expuneri generale - PROC02, PROC04, PROC05, PROC07, PROC08a, PROC08b,
PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC19, PROC21, PROC24

Secţiunea 1 - Titlu
Scurt titlu al scenariului de 
expunere

Cod : 0432776

Definiţia produsului : Substanţã cu un singur component

Nume produs : Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Identificarea substanţei sau a amestecului

Numărul de scenarii de 
expunere

: 7

Procese şi activităţi
acoperite de scenariul de
expunere

: Descriere generală:
PC10 Building and construction preparations not covered elsewhere: SU02 Mining, (
including offshore industries). Formularea [amestecul] preparatelor şi/sau reambalare
(exclusiv aliaje). Lucrări de construcţii.

Informaţii suplimentare : Aplicaţie profesională.

Secţiunea 2 - Controale ale expunerii

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Expuneri generale 

Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată. Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (
sinteză) unde există posibilitatea de expunere. Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea
de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ). Pulverizarea în mediul industrial și
aplicații. Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul unităţilor
nespecializate. Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul
unităţilor specializate. Aplicarea de adezivi și alte straturi cu rola sau pensula. Pulverizarea în afara mediului industrial
și/sau aplicații. Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare. Producţia de preparate sau articole prin tabletare,
compresie, extruziune, peletizare. Amestecare manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil doar echipament personal
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Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizare în construcţii - Profesional

de protecţie. Manipularea în condiţii de energie redusă a substanţelor înglobate în materiale şi/sau articole. Prelucrarea
în condiţii de energie (mecanică) foarte mare a substanţelor înglobate în materiale şi/sau articole.

Caracteristicile produsului : PC10 Building and construction preparations not covered elsewhere.

Concentraţia substanţei în 
amestec sau în articol

: Acoperă un procent de substanţă în produs de cel mult 1%.

Cantităţile utilizate : 1500 Tonnes/year

Frecvenţa şi durata utilizării : Eliberare continuă: 365  zile pe an

Condiţii tehnice la faţa
locului şi măsuri de
reducere sau limitare a
eliberărilor, emisiilor în aer
sau în sol

: Nu se aplică.

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la  0: Expuneri generale 

Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată. Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (
sinteză) unde există posibilitatea de expunere. Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea
de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ). Pulverizarea în mediul industrial și
aplicații. Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul unităţilor
nespecializate. Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul
unităţilor specializate. Aplicarea de adezivi și alte straturi cu rola sau pensula. Pulverizarea în afara mediului industrial
și/sau aplicații. Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare. Producţia de preparate sau articole prin tabletare,
compresie, extruziune, peletizare. Amestecare manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil doar echipament personal
de protecţie. Manipularea în condiţii de energie redusă a substanţelor înglobate în materiale şi/sau articole. Prelucrarea
în condiţii de energie (mecanică) foarte mare a substanţelor înglobate în materiale şi/sau articole.

Caracteristicile produsului : PC10 Building and construction preparations not covered elsewhere.

Concentraţia substanţei în 
amestec sau în articol

: Acoperă un procent de substanţă în produs de cel mult 1%.

Stare fizică : Lichid.
Solid granulat.

Alte condiţii operaţionale 
date care afectează 
expunerea muncitorilor

: preparate lichide: Controlarea nivelului pH-ului.
Solid granulat.: În cursul aplicării, produsul nu formează praf.

Condiţii tehnice şi măsuri
pentru prevenirea dispersiei
de la sursă către muncitori

Nu se aplică.

Condiţii şi măsuri legate de protecţia personală şi de igienă

:

Secţiunea 3 - Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa

Site web: : Nu se aplică.

Evaluarea expunerii 
(mediul înconjurător):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Vezi estimarea de expunere în mediu industrial pentru acest scenariu de expunere.

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Mediu: 0: Expuneri generale
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Evaluarea expunerii (la 
om):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Nu există pericole specifice. Nu se aplică.

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori: 1: Expuneri generale

Secţiunea 4 - Ghid pentru utilizatorul din aval în vederea stabilirii dacă îşi desfăşoară
activitatea în limitele prevăzute de SE

Recomandări suplimentare privind bunele practici, în plus faţă de REACH CSA

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.
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Anexă la fişa cu date de securitate extinsă (eFTS)

: Citrique - Utilizare în domeniul dispozitivelor medicale - Industrial

Industrial

Lista descriptorilor de 
utilizare

: Denumire de utilizare identificată: Utilizare în domeniul dispozitivelor medicale -
Uz industrial
Categoria Procesului: PROC01
Substanţă furnizată în scopul acestei utilizări, sub formă de: În amestec
Sector de utilizare finală: SU20
Durata de serviciu ulterioară, relevantă pentru această utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea în mediu: ERC07
Sector de piaţă în funcţie de tipul de produs chimic: PC20
Categoria de articole aflate în legătură cu durata ulterioară a serviciului: Nu se 
aplică.

Scenarii contribuitoare 
privind mediul

:  Expuneri generale - ERC07

Sănătate Scenarii 
contributoare

:  Expuneri generale - PROC01

Secţiunea 1 - Titlu
Scurt titlu al scenariului de 
expunere

Cod : 0432776

Definiţia produsului : Substanţã cu un singur component

Nume produs : Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Identificarea substanţei sau a amestecului

Numărul de scenarii de 
expunere

: 17

Procese şi activităţi
acoperite de scenariul de
expunere

: Descriere generală:
Servicii de sănătate: Produse cum ar fi regulatoare de pH, agenţi de floculare, agenţi 
de precipitare, agenţi de neutralizare

Informaţii suplimentare : Aplicaţie industrială.

Secţiunea 2 - Controale ale expunerii

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Expuneri generale 

Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere

Caracteristicile produsului : Produse cum ar fi regulatoare de pH, agenţi de floculare, agenţi de precipitare, agenţi 
de neutralizare

Cantităţile utilizate : 1000 Tonnes/year

Tratare adecvată a
deşeurilor

: Tratarea apelor uzate: Toate apele contaminate trebuie să fie procesate într-o staţie
de tratare a apelor uzate industrială sau municipală, care să realizeze atât tratamente
primare cât şi secundare.
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Industrial

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la  0: Expuneri generale 

Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere

Caracteristicile produsului : Produse cum ar fi regulatoare de pH, agenţi de floculare, agenţi de precipitare,
agenţi de neutralizare

Stare fizică : preparate apoase

Măsuri de control al 
ventilaţiei

: A se asigura existenţa unei ventilaţii adecvate, în cazul în care există riscul formării 
de aerosoli sau al acumulării de vapori.

Sfaturi privind aspecte 
generale de igienă 
ocupaţională

: Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Protecţie personală : Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a 
ochilor/echipament de protecție a feței.

Protecția respiratorie : Mască de protecţie împotriva prafului. În cazul generării de praf şi în lipsa unei
ventilaţii adecvate, se va purta un aparat respirator care să confere protecţie
împotriva prafului / ceţii.
manipularea unor cantităţi mai mari : aparat respirator cu butelii de oxigen

Condiţii şi măsuri legate de protecţia personală şi de igienă

Secţiunea 3 - Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa

Site web: : Nu se aplică.

Evaluarea expunerii 
(mediul înconjurător):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Nu există pericole specifice. Nu se aplică.

Evaluarea expunerii (la 
om):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Nu există pericole specifice. Nu se aplică.

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori: 0: Expuneri generale

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Mediu: 1: Expuneri generale

Secţiunea 4 - Ghid pentru utilizatorul din aval în vederea stabilirii dacă îşi desfăşoară
activitatea în limitele prevăzute de SE

Recomandări suplimentare privind bunele practici, în plus faţă de REACH CSA

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Data emiterii/Data revizuirii : 50/120^(ES Revision date)



Anexă la fişa cu date de securitate extinsă (eFTS)

: Citrique - Utilizare în domeniul dispozitivelor medicale - Profesional

Profesional

Lista descriptorilor de 
utilizare

: Denumire de utilizare identificată: Utilizare în domeniul dispozitivelor medicale -
Utilizare profesională
Categoria Procesului: PROC01
Substanţă furnizată în scopul acestei utilizări, sub formă de: În amestec
Sector de utilizare finală: SU22
Durata de serviciu ulterioară, relevantă pentru această utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea în mediu: ERC07
Sector de piaţă în funcţie de tipul de produs chimic: PC20
Categoria de articole aflate în legătură cu durata ulterioară a serviciului: Nu se 
aplică.

Scenarii contribuitoare 
privind mediul

:  Expuneri generale - ERC07

Sănătate Scenarii 
contributoare

:  Expuneri generale - PROC01

Secţiunea 1 - Titlu
Scurt titlu al scenariului de 
expunere

Cod : 0432776

Definiţia produsului : Substanţã cu un singur component

Nume produs : Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Identificarea substanţei sau a amestecului

Numărul de scenarii de 
expunere

: 17

Procese şi activităţi
acoperite de scenariul de
expunere

: Descriere generală:
Servicii de sănătate: Produse cum ar fi regulatoare de pH, agenţi de floculare, agenţi 
de precipitare, agenţi de neutralizare

Informaţii suplimentare : Aplicaţie profesională.

Secţiunea 2 - Controale ale expunerii

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Expuneri generale 

Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere

Caracteristicile produsului : Produse cum ar fi regulatoare de pH, agenţi de floculare, agenţi de precipitare, agenţi 
de neutralizare

Cantităţile utilizate : 1000 Tonnes/year

Data emiterii/Data revizuirii : 51/120^(ES Revision date)



Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizare în domeniul dispozitivelor medicale -
Profesional

Condiţii tehnice la faţa
locului şi măsuri de
reducere sau limitare a
eliberărilor, emisiilor în aer
sau în sol

: Nu se aplică.

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la  0: Expuneri generale 

Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere

Caracteristicile produsului : Produse cum ar fi regulatoare de pH, agenţi de floculare, agenţi de precipitare,
agenţi de neutralizare

Stare fizică : Lichid.
Solid granulat.

Alte condiţii operaţionale 
date care afectează 
expunerea muncitorilor

: preparate lichide: Controlarea nivelului pH-ului.
Solid granulat.: În cursul aplicării, produsul nu formează praf.

Condiţii tehnice şi măsuri
pentru prevenirea dispersiei
de la sursă către muncitori

Nu se aplică.

Condiţii şi măsuri legate de protecţia personală şi de igienă

:

Secţiunea 3 - Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa

Site web: : Nu se aplică.

Evaluarea expunerii 
(mediul înconjurător):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Nu există pericole specifice. Nu se aplică.

Evaluarea expunerii (la 
om):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Nu există pericole specifice. Nu se aplică.

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori: 0: Expuneri generale

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Mediu: 1: Expuneri generale

Secţiunea 4 - Ghid pentru utilizatorul din aval în vederea stabilirii dacă îşi desfăşoară
activitatea în limitele prevăzute de SE

Recomandări suplimentare privind bunele practici, în plus faţă de REACH CSA

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Data emiterii/Data revizuirii : 52/120^(ES Revision date)



Anexă la fişa cu date de securitate extinsă (eFTS)

: Citrique - Utilizare în tratarea suprafeţelor metalice - Industrial

Industrial

Lista descriptorilor de 
utilizare

: Denumire de utilizare identificată: Utilizare în tratarea suprafeţelor metalice -  Uz 
industrial
Categoria Procesului: PROC02, PROC03, PROC04, PROC07, PROC08a,
PROC08b, PROC09, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18, PROC23
Substanţă furnizată în scopul acestei utilizări, sub formă de: În amestec
Sector de utilizare finală: SU14, SU15, SU16, SU17
Durata de serviciu ulterioară, relevantă pentru această utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea în mediu: ERC04, ERC06b
Sector de piaţă în funcţie de tipul de produs chimic: PC07, PC14, PC25, PC31,
PC35
Categoria de articole aflate în legătură cu durata ulterioară a serviciului: Nu se 
aplică.

Scenarii contribuitoare 
privind mediul

:  Expuneri generale - ERC04, ERC06b

Sănătate Scenarii 
contributoare

:  Expuneri generale - PROC02, PROC03, PROC04, PROC07, PROC08a, PROC08b,
PROC09, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18, PROC23

Secţiunea 1 - Titlu
Scurt titlu al scenariului de 
expunere

Cod : 0432776

Definiţia produsului : Substanţã cu un singur component

Nume produs : Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Identificarea substanţei sau a amestecului

Numărul de scenarii de 
expunere

: 15

Procese şi activităţi
acoperite de scenariul de
expunere

: Descriere generală:
Fabricarea metalelor de bază, inclusiv a aliajelor. Fabricarea produselor din metal,
exclusiv maşini şi uti. Fabricarea calculatoarelor, produselor electronice şi optice,
echipamentelor electrice. Producţia cu caracter general, de exemplu maşini,
echipamente, vehicule, alte echipamente de transport. / Metale şi aliaje comune.
Produse de prelucrare a suprafeţelor metalice, incluzând produse de galvanizare şi de
acoperire electrolitică. Lichide de prelucrare a metalelor. Preparate pentru lustruire şi
ceruire. Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază de solvenţi).

Informaţii suplimentare : Aplicaţie industrială.

Data emiterii/Data revizuirii : 53/120^(ES Revision date)



Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizare în tratarea suprafeţelor metalice -
Industrial

Secţiunea 2 - Controale ale expunerii

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Expuneri generale 

Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată. Utilizare în proces de amestecare închis (
sinteză sau formulare). Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există posibilitatea de expunere.
Pulverizarea în mediul industrial și aplicații. Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/
recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate. Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate. Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de
umplere dedicată, incluzând cântărire). Aplicarea de adezivi și alte straturi cu rola sau pensula. Tratarea articolelor prin
scufundare şiturnare. Lubrifierea în condiţii de energie ridicată şi în cadrul proceselor parţial deschise. Gresare în
condiţii de energie ridicată. Operațiuni deschise de procesare și transfer (cu minerale) la temperaturi ridicate.

Caracteristicile produsului : Metale şi aliaje comune. Produse de prelucrare a suprafeţelor metalice, incluzând
produse de galvanizare şi de acoperire electrolitică. Lichide de prelucrare a metalelor.
Preparate pentru lustruire şi ceruire. Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse
pe bază de solvenţi).

Cantităţile utilizate : 1000 Tonnes/year

Tratare adecvată a
deşeurilor

: Tratarea apelor uzate: Toate apele contaminate trebuie să fie procesate într-o staţie
de tratare a apelor uzate industrială sau municipală, care să realizeze atât tratamente
primare cât şi secundare.

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la  0: Expuneri generale 

Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată. Utilizare în proces de amestecare închis (
sinteză sau formulare). Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există posibilitatea de expunere.
Pulverizarea în mediul industrial și aplicații. Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/
recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate. Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate. Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de
umplere dedicată, incluzând cântărire). Aplicarea de adezivi și alte straturi cu rola sau pensula. Tratarea articolelor prin
scufundare şiturnare. Lubrifierea în condiţii de energie ridicată şi în cadrul proceselor parţial deschise. Gresare în
condiţii de energie ridicată. Operațiuni deschise de procesare și transfer (cu minerale) la temperaturi ridicate.

Caracteristicile produsului : Metale şi aliaje comune. Produse de prelucrare a suprafeţelor metalice, incluzând
produse de galvanizare şi de acoperire electrolitică. Lichide de prelucrare a metalelor.
Preparate pentru lustruire şi ceruire. Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse
pe bază de solvenţi).

Măsuri de control al 
ventilaţiei

: A se asigura existenţa unei ventilaţii adecvate, în cazul în care există riscul formării 
de aerosoli sau al acumulării de vapori.

Sfaturi privind aspecte 
generale de igienă 
ocupaţională

: Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Protecţie personală : Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a 
ochilor/echipament de protecție a feței.

Protecția respiratorie : Mască de protecţie împotriva prafului. În cazul generării de praf şi în lipsa unei
ventilaţii adecvate, se va purta un aparat respirator care să confere protecţie
împotriva prafului / ceţii.
manipularea unor cantităţi mai mari: aparat respirator cu butelii de oxigen

Condiţii şi măsuri legate de protecţia personală şi de igienă

Data emiterii/Data revizuirii : 54/120^(ES Revision date)



Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizare în tratarea suprafeţelor metalice -
Industrial

Secţiunea 3 - Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa

Site web: : Nu se aplică.

Evaluarea expunerii 
(mediul înconjurător):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Nu există pericole specifice. Nu se aplică.

Evaluarea expunerii (la 
om):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Nu există pericole specifice. Nu se aplică.

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori: 0: Expuneri generale

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Mediu: 1: Expuneri generale

Secţiunea 4 - Ghid pentru utilizatorul din aval în vederea stabilirii dacă îşi desfăşoară
activitatea în limitele prevăzute de SE

Recomandări suplimentare privind bunele practici, în plus faţă de REACH CSA

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Data emiterii/Data revizuirii : 55/120^(ES Revision date)



Anexă la fişa cu date de securitate extinsă (eFTS)

: Citrique - Utilizare în domeniul vopselelor şi straturilor de acoperire - Industrial

Industrial

Lista descriptorilor de 
utilizare

: Denumire de utilizare identificată: Utilizare în domeniul vopselelor şi straturilor de
acoperire -  Uz industrial
Categoria Procesului: PROC07, PROC08a, PROC08b, PROC10, PROC11, PROC
19, PROC21, PROC24
Substanţă furnizată în scopul acestei utilizări, sub formă de: În amestec
Sector de utilizare finală: SU17, SU18, SU19
Durata de serviciu ulterioară, relevantă pentru această utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea în mediu: ERC05, ERC08c, ERC08f, ERC10a, ERC10
b, ERC11a, ERC11b
Sector de piaţă în funcţie de tipul de produs chimic: PC09a, PC09b, PC09c, PC18
, PC34
Categoria de articole aflate în legătură cu durata ulterioară a serviciului: AC04,
AC11

Scenarii contribuitoare 
privind mediul

:  Expuneri generale - ERC05, ERC08c, ERC08f, ERC10a, ERC10b, ERC11a,
ERC11b

Sănătate Scenarii 
contributoare

:  Expuneri generale - PROC07, PROC08a, PROC08b, PROC10, PROC11, PROC19,
PROC21, PROC24

Secţiunea 1 - Titlu
Scurt titlu al scenariului de 
expunere

Cod : 0432776

Definiţia produsului : Substanţã cu un singur component

Nume produs : Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Identificarea substanţei sau a amestecului

Numărul de scenarii de 
expunere

: 11

Procese şi activităţi
acoperite de scenariul de
expunere

: Descriere generală:
PC09 Coatings and Paints, Fillers, Putties, Thinners. Cerneală şi tuşuri. Produse de
vopsit, finisat şi impregnat textilele; inclusiv agenţi de decolorare şi alţi agenţi de
prelucrare. / Producţia cu caracter general, de exemplu maşini, echipamente, vehicule
, alte echipamente de transport. Fabricarea de mobilă. Lucrări de construcţii.

Informaţii suplimentare : Aplicaţie industrială. / PC09 Coatings and Paints, Fillers, Putties, Thinners

Data emiterii/Data revizuirii : 56/120^(ES Revision date)



Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizare în domeniul vopselelor şi straturilor
de acoperire - Industrial

Secţiunea 2 - Controale ale expunerii

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Expuneri generale 

Pulverizarea în mediul industrial și aplicații. Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/
recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate. Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate. Aplicarea de adezivi și alte straturi cu rola sau pensula.
Pulverizarea în afara mediului industrial și/sau aplicații. Amestecare manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil doar
echipament personal de protecţie. Manipularea în condiţii de energie redusă a substanţelor înglobate în materiale şi/
sau articole. Prelucrarea în condiţii de energie (mecanică) foarte mare a substanţelor înglobate în materiale şi/sau
articole.

Caracteristicile produsului : PC09 Coatings and Paints, Fillers, Putties, Thinners. Cerneală şi tuşuri. Produse de
vopsit, finisat şi impregnat textilele; inclusiv agenţi de decolorare şi alţi agenţi de
prelucrare.

Cantităţile utilizate : 300 Tonnes/year

Frecvenţa şi durata utilizării : Eliberare continuă: 365  zile pe an

Tratare adecvată a
deşeurilor

: Tratarea apelor uzate: Toate apele contaminate trebuie să fie procesate într-o staţie
de tratare a apelor uzate industrială sau municipală, care să realizeze atât tratamente
primare cât şi secundare.

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la  0: Expuneri generale 

Pulverizarea în mediul industrial și aplicații. Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/
recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate. Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate. Aplicarea de adezivi și alte straturi cu rola sau pensula.
Pulverizarea în afara mediului industrial și/sau aplicații. Amestecare manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil doar
echipament personal de protecţie. Manipularea în condiţii de energie redusă a substanţelor înglobate în materiale şi/
sau articole. Prelucrarea în condiţii de energie (mecanică) foarte mare a substanţelor înglobate în materiale şi/sau
articole.

Caracteristicile produsului : PC09 Coatings and Paints, Fillers, Putties, Thinners. Cerneală şi tuşuri. Produse de
vopsit, finisat şi impregnat textilele; inclusiv agenţi de decolorare şi alţi agenţi de
prelucrare.

Stare fizică : preparate apoase

Măsuri de control al 
ventilaţiei

: A se asigura existenţa unei ventilaţii adecvate, în cazul în care există riscul formării 
de aerosoli sau al acumulării de vapori.

Sfaturi privind aspecte 
generale de igienă 
ocupaţională

: Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Protecţie personală : Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a 
ochilor/echipament de protecție a feței.

Protecția respiratorie : Mască de protecţie împotriva prafului. În cazul generării de praf şi în lipsa unei
ventilaţii adecvate, se va purta un aparat respirator care să confere protecţie
împotriva prafului / ceţii.
manipularea unor cantităţi mai mari: aparat respirator cu butelii de oxigen

Condiţii şi măsuri legate de protecţia personală şi de igienă

Data emiterii/Data revizuirii : 57/120^(ES Revision date)



Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizare în domeniul vopselelor şi straturilor
de acoperire - Industrial

Secţiunea 3 - Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa

Site web: : Nu se aplică.

Evaluarea expunerii 
(mediul înconjurător):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Fracţie din tonajul UE utilizat în regiune 40 Tonnes/year 
Eliberare locală în ape reziduale / pierdere maximă: 2% = 200  kg/An 
Fracţia eliberată în apele uzate, provenită din utilizarea cu dispersie largă 
200 x (40/10) / 365 = 2.2 kg/zi (apă uzată regională)
2.2 x (260/40) = 14.3 kg/zi (apă uzată continentală)

Evaluarea expunerii (la 
om):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Nu există pericole specifice. Nu se aplică.

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori: 0: Expuneri generale

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Mediu: 1: Expuneri generale

Secţiunea 4 - Ghid pentru utilizatorul din aval în vederea stabilirii dacă îşi desfăşoară
activitatea în limitele prevăzute de SE

Recomandări suplimentare privind bunele practici, în plus faţă de REACH CSA

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Data emiterii/Data revizuirii : 58/120^(ES Revision date)



Anexă la fişa cu date de securitate extinsă (eFTS)

: Citrique - Utilizare în domeniul vopselelor şi straturilor de acoperire - Profesional

Profesional

Lista descriptorilor de 
utilizare

: Denumire de utilizare identificată: Utilizare în domeniul vopselelor şi straturilor de
acoperire -  Utilizare profesională
Categoria Procesului: PROC07, PROC08a, PROC08b, PROC10, PROC11, PROC
19, PROC21, PROC24
Substanţă furnizată în scopul acestei utilizări, sub formă de: În amestec
Sector de utilizare finală: SU17, SU18, SU19
Durata de serviciu ulterioară, relevantă pentru această utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea în mediu: ERC05, ERC08c, ERC08f, ERC10a, ERC10
b, ERC11a, ERC11b
Sector de piaţă în funcţie de tipul de produs chimic: PC09a, PC09b, PC18, PC34
Categoria de articole aflate în legătură cu durata ulterioară a serviciului: AC04,
AC11

Scenarii contribuitoare 
privind mediul

:  Expuneri generale - ERC05, ERC08c, ERC08f, ERC10a, ERC10b, ERC11a,
ERC11b

Sănătate Scenarii 
contributoare

:  Expuneri generale - PROC07, PROC08a, PROC08b, PROC10, PROC11, PROC19,
PROC21, PROC24

Secţiunea 1 - Titlu
Scurt titlu al scenariului de 
expunere

Cod : 0432776

Definiţia produsului : Substanţã cu un singur component

Nume produs : Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Identificarea substanţei sau a amestecului

Numărul de scenarii de 
expunere

: 11

Procese şi activităţi
acoperite de scenariul de
expunere

: Descriere generală:
PC09 Coatings and Paints, Fillers, Putties, Thinners. Cerneală şi tuşuri. Produse de
vopsit, finisat şi impregnat textilele; inclusiv agenţi de decolorare şi alţi agenţi de
prelucrare. / Formularea [amestecul] preparatelor şi/sau reambalare (exclusiv aliaje).
Producţia cu caracter general, de exemplu maşini, echipamente, vehicule, alte
echipamente de transport. Fabricarea de mobilă. Lucrări de construcţii. Utilizări
profesionale.

Informaţii suplimentare : Aplicaţie profesională. / PC09 Coatings and Paints, Fillers, Putties, Thinners

Data emiterii/Data revizuirii : 59/120^(ES Revision date)



Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizare în domeniul vopselelor şi straturilor
de acoperire - Profesional

Secţiunea 2 - Controale ale expunerii

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Expuneri generale 

Pulverizarea în mediul industrial și aplicații. Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/
recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate. Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate. Aplicarea de adezivi și alte straturi cu rola sau pensula.
Pulverizarea în afara mediului industrial și/sau aplicații. Amestecare manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil doar
echipament personal de protecţie. Manipularea în condiţii de energie redusă a substanţelor înglobate în materiale şi/
sau articole. Prelucrarea în condiţii de energie (mecanică) foarte mare a substanţelor înglobate în materiale şi/sau
articole.

Caracteristicile produsului : PC09 Coatings and Paints, Fillers, Putties, Thinners. Cerneală şi tuşuri. Produse de
vopsit, finisat şi impregnat textilele; inclusiv agenţi de decolorare şi alţi agenţi de
prelucrare.

Cantităţile utilizate : 300 Tonnes/year

Frecvenţa şi durata utilizării : Eliberare continuă: 365  zile pe an

Condiţii tehnice la faţa
locului şi măsuri de
reducere sau limitare a
eliberărilor, emisiilor în aer
sau în sol

: Nu se aplică.

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la  0: Expuneri generale 

Pulverizarea în mediul industrial și aplicații. Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/
recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate. Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în
vase/recipiente mari în cadrul unităţilor specializate. Aplicarea de adezivi și alte straturi cu rola sau pensula.
Pulverizarea în afara mediului industrial și/sau aplicații. Amestecare manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil doar
echipament personal de protecţie. Manipularea în condiţii de energie redusă a substanţelor înglobate în materiale şi/
sau articole. Prelucrarea în condiţii de energie (mecanică) foarte mare a substanţelor înglobate în materiale şi/sau
articole.

Caracteristicile produsului : PC09 Coatings and Paints, Fillers, Putties, Thinners. Cerneală şi tuşuri. Produse de
vopsit, finisat şi impregnat textilele; inclusiv agenţi de decolorare şi alţi agenţi de
prelucrare.

Stare fizică : Lichid.
Solid granulat.

Alte condiţii operaţionale 
date care afectează 
expunerea muncitorilor

: preparate lichide: Controlarea nivelului pH-ului.
Solid granulat.: În cursul aplicării, produsul nu formează praf.

Condiţii tehnice şi măsuri
pentru prevenirea dispersiei
de la sursă către muncitori

Nu se aplică.

Condiţii şi măsuri legate de protecţia personală şi de igienă

:

Data emiterii/Data revizuirii : 60/120^(ES Revision date)



Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizare în domeniul vopselelor şi straturilor
de acoperire - Profesional

Secţiunea 3 - Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa

Site web: : Nu se aplică.

Evaluarea expunerii 
(mediul înconjurător):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Nu există pericole specifice. Nu se aplică.

Evaluarea expunerii (la 
om):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Nu există pericole specifice. Nu se aplică.

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori: 0: Expuneri generale

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Mediu: 1: Expuneri generale

Secţiunea 4 - Ghid pentru utilizatorul din aval în vederea stabilirii dacă îşi desfăşoară
activitatea în limitele prevăzute de SE

Recomandări suplimentare privind bunele practici, în plus faţă de REACH CSA

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Data emiterii/Data revizuirii : 61/120^(ES Revision date)



Anexă la fişa cu date de securitate extinsă (eFTS)

: Citrique - Utilizare în domeniul hârtiei - Industrial

Industrial

Lista descriptorilor de 
utilizare

: Denumire de utilizare identificată: Utilizare în domeniul hârtiei -  Uz industrial
Categoria Procesului: PROC05, PROC08a
Sector de utilizare finală: SU06b
Durata de serviciu ulterioară, relevantă pentru această utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea în mediu: ERC04
Sector de piaţă în funcţie de tipul de produs chimic: PC26
Categoria de articole aflate în legătură cu durata ulterioară a serviciului: Nu se 
aplică.

Scenarii contribuitoare 
privind mediul

:  Expuneri generale - ERC04

Sănătate Scenarii 
contributoare

:  Expuneri generale - PROC05, PROC08a

Secţiunea 1 - Titlu
Scurt titlu al scenariului de 
expunere

Cod : 0432776

Definiţia produsului : Substanţã cu un singur component

Nume produs : Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Identificarea substanţei sau a amestecului

Numărul de scenarii de 
expunere

: 6

Procese şi activităţi
acoperite de scenariul de
expunere

: Descriere generală:
Produse de vopsire, finisare şi impregnare a hârtiei şi placajului inclusiv agenţi de
decolorare şi alţi agenţi de prelucrare. Producţia celulozei, hârtiei şi produselor din
hârtie. Fabricarea lemnului şi produselor din lemn.

Informaţii suplimentare : Aplicaţie industrială.

Secţiunea 2 - Controale ale expunerii

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Expuneri generale 

Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea de preparate şi articole (contact în mai multe
etape şi/sau contact semnificativ). Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente
mari în cadrul unităţilor nespecializate.

Caracteristicile produsului : Produse de vopsire, finisare şi impregnare a hârtiei şi placajului inclusiv agenţi de
decolorare şi alţi agenţi de prelucrare

Cantităţile utilizate : 1000 Tonnes/year

Frecvenţa şi durata utilizării : Eliberare continuă: 300  zile pe an

Data emiterii/Data revizuirii : 62/120^(ES Revision date)



Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizare în domeniul hârtiei - Industrial

Tratare adecvată a
deşeurilor

: Tratarea apelor uzate: Toate apele contaminate trebuie să fie procesate într-o staţie
de tratare a apelor uzate industrială sau municipală, care să realizeze atât tratamente
primare cât şi secundare.

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la  0: Expuneri generale 

Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea de preparate şi articole (contact în mai multe
etape şi/sau contact semnificativ). Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente
mari în cadrul unităţilor nespecializate.

Caracteristicile produsului : Produse de vopsire, finisare şi impregnare a hârtiei şi placajului inclusiv agenţi de
decolorare şi alţi agenţi de prelucrare

Stare fizică : preparate apoase

Măsuri de control al 
ventilaţiei

: A se asigura existenţa unei ventilaţii adecvate, în cazul în care există riscul formării 
de aerosoli sau al acumulării de vapori.

Sfaturi privind aspecte 
generale de igienă 
ocupaţională

: Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Protecţie personală : Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a 
ochilor/echipament de protecție a feței.

Protecția respiratorie : Mască de protecţie împotriva prafului. În cazul generării de praf şi în lipsa unei
ventilaţii adecvate, se va purta un aparat respirator care să confere protecţie
împotriva prafului / ceţii.
manipularea unor cantităţi mai mari: aparat respirator cu butelii de oxigen

Condiţii şi măsuri legate de protecţia personală şi de igienă

Secţiunea 3 - Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa

Site web: : Nu se aplică.

Evaluarea expunerii 
(mediul înconjurător):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Absent:10 fabrici de hârtie/regiune unică / 2% pierdere maximă: 100 t x 1000 kg/t x 0.
02 / 300 = 6.7 kg/zi 
Fracţia eliberată în apele uzate, provenită din utilizarea cu dispersie largă 67 kg/zi

Evaluarea expunerii (la 
om):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Nu există pericole specifice. Nu se aplică.

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori: 0: Expuneri generale

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Mediu: 1: Expuneri generale

Secţiunea 4 - Ghid pentru utilizatorul din aval în vederea stabilirii dacă îşi desfăşoară
activitatea în limitele prevăzute de SE

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Data emiterii/Data revizuirii : 63/120^(ES Revision date)



Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizare în domeniul hârtiei - Industrial

Recomandări suplimentare privind bunele practici, în plus faţă de REACH CSA
Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Data emiterii/Data revizuirii : 64/120^(ES Revision date)



Anexă la fişa cu date de securitate extinsă (eFTS)

: Citrique - Utilizare în domeniul fotografiei - Profesional

Profesional

Lista descriptorilor de 
utilizare

: Denumire de utilizare identificată: Utilizare în domeniul fotografiei -  Utilizare 
profesională
Categoria Procesului: PROC05, PROC09, PROC13
Substanţă furnizată în scopul acestei utilizări, sub formă de: În amestec
Sector de utilizare finală: SU20
Durata de serviciu ulterioară, relevantă pentru această utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea în mediu: ERC08a
Sector de piaţă în funcţie de tipul de produs chimic: PC30
Categoria de articole aflate în legătură cu durata ulterioară a serviciului: Nu se 
aplică.

Scenarii contribuitoare 
privind mediul

:  Expuneri generale - ERC08a

Sănătate Scenarii 
contributoare

:  Expuneri generale - PROC05, PROC09, PROC13

Secţiunea 1 - Titlu
Scurt titlu al scenariului de 
expunere

Cod : 0432776

Definiţia produsului : Substanţã cu un singur component

Nume produs : Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Identificarea substanţei sau a amestecului

Numărul de scenarii de 
expunere

: 12

Procese şi activităţi
acoperite de scenariul de
expunere

: Descriere generală:
Servicii de sănătate / Produse chimice de uz fotografic

Informaţii suplimentare : Aplicaţie profesională.

Secţiunea 2 - Controale ale expunerii

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Expuneri generale 

Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea de preparate şi articole (contact în mai multe
etape şi/sau contact semnificativ) Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedicată,
incluzând cântărire) Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare

Caracteristicile produsului : Produse chimice de uz fotografic

Cantităţile utilizate : 200 Tonnes/year

Data emiterii/Data revizuirii : 65/120^(ES Revision date)



Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizare în domeniul fotografiei - Profesional

Condiţii tehnice la faţa
locului şi măsuri de
reducere sau limitare a
eliberărilor, emisiilor în aer
sau în sol

: Nu se aplică.

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la  0: Expuneri generale 

Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea de preparate şi articole (contact în mai multe
etape şi/sau contact semnificativ) Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedicată,
incluzând cântărire) Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare

Caracteristicile produsului : Produse chimice de uz fotografic

Stare fizică : Lichid.
Solid granulat.

Alte condiţii operaţionale 
date care afectează 
expunerea muncitorilor

: preparate lichide: Controlarea nivelului pH-ului.
Solid granulat.: În cursul aplicării, produsul nu formează praf.

Condiţii tehnice şi măsuri
pentru prevenirea dispersiei
de la sursă către muncitori

Nu se aplică.

Condiţii şi măsuri legate de protecţia personală şi de igienă

:

Secţiunea 3 - Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa

Site web: : Nu se aplică.

Evaluarea expunerii 
(mediul înconjurător):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Nu există pericole specifice. Nu se aplică.

Evaluarea expunerii (la 
om):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Nu există pericole specifice. Nu se aplică.

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori: 0: Expuneri generale

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Mediu: 1: Expuneri generale

Secţiunea 4 - Ghid pentru utilizatorul din aval în vederea stabilirii dacă îşi desfăşoară
activitatea în limitele prevăzute de SE

Recomandări suplimentare privind bunele practici, în plus faţă de REACH CSA

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Data emiterii/Data revizuirii : 66/120^(ES Revision date)



Anexă la fişa cu date de securitate extinsă (eFTS)

: Citrique - Utilizare în domeniul polimerilor şi materialelor plasice - Industrial

Industrial

Lista descriptorilor de 
utilizare

: Denumire de utilizare identificată: Utilizare în domeniul polimerilor şi materialelor
plasice -  Uz industrial
Categoria Procesului: PROC03, PROC05, PROC08a, PROC08b
Substanţă furnizată în scopul acestei utilizări, sub formă de: În amestec
Sector de utilizare finală: SU11, SU12
Durata de serviciu ulterioară, relevantă pentru această utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea în mediu: ERC06b
Sector de piaţă în funcţie de tipul de produs chimic: PC32
Categoria de articole aflate în legătură cu durata ulterioară a serviciului: Nu se
aplică.

Scenarii contribuitoare 
privind mediul

:  Expuneri generale - ERC06b

Sănătate Scenarii 
contributoare

:  Expuneri generale - PROC03, PROC05, PROC08a, PROC08b

Secţiunea 1 - Titlu
Scurt titlu al scenariului de 
expunere

Cod : 0432776

Definiţia produsului : Substanţã cu un singur component

Nume produs : Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Identificarea substanţei sau a amestecului

Numărul de scenarii de 
expunere

: 8

Procese şi activităţi
acoperite de scenariul de
expunere

: Descriere generală:
Preparate şi compuşi polimerici: Fabricarea articolelor din cauciuc. Fabricarea
produselor din plastic, inclusiv compoundarea şi conversia.

Informaţii suplimentare : Aplicaţie industrială.

Secţiunea 2 - Controale ale expunerii

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Expuneri generale 

Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare). Amestecarea sau combinarea în procese discontinue
pentru formularea de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ). Transferul de
substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate.
Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul unităţilor
specializate.

Caracteristicile produsului : Preparate şi compuşi polimerici

Cantităţile utilizate : 200 Tonnes/year

Data emiterii/Data revizuirii : 67/120^(ES Revision date)



Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizare în domeniul polimerilor şi materialelor
plasice - Industrial

Frecvenţa şi durata utilizării : Eliberare continuă: 300  zile pe an

Tratare adecvată a
deşeurilor

: Tratarea apelor uzate: Toate apele contaminate trebuie să fie procesate într-o staţie
de tratare a apelor uzate industrială sau municipală, care să realizeze atât tratamente
primare cât şi secundare.

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la  0: Expuneri generale 

Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare). Amestecarea sau combinarea în procese discontinue
pentru formularea de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ). Transferul de
substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate.
Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul unităţilor
specializate.

Caracteristicile produsului : Preparate şi compuşi polimerici

Concentraţia substanţei în 
amestec sau în articol

: Acoperă un procent de substanţă în produs de cel mult 1%.

Stare fizică : preparate apoase

Măsuri de control al 
ventilaţiei

: A se asigura existenţa unei ventilaţii adecvate, în cazul în care există riscul formării 
de aerosoli sau al acumulării de vapori.

Sfaturi privind aspecte 
generale de igienă 
ocupaţională

: Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Protecţie personală : Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a 
ochilor/echipament de protecție a feței.

Protecția respiratorie : Mască de protecţie împotriva prafului. În cazul generării de praf şi în lipsa unei
ventilaţii adecvate, se va purta un aparat respirator care să confere protecţie
împotriva prafului / ceţii.
manipularea unor cantităţi mai mari: aparat respirator cu butelii de oxigen

Condiţii şi măsuri legate de protecţia personală şi de igienă

Secţiunea 3 - Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa

Site web: : Nu se aplică.

Evaluarea expunerii 
(mediul înconjurător):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Fracţia eliberată în apele uzate, provenită din utilizarea cu dispersie largă 
0.35 kg/zi(apă uzată regională)
3.18 kg/zi (apă uzată continentală)
Fracţia eliberată în aer, provenită din utilizarea cu dispersie largă (numai regional) 0 

Evaluarea expunerii (la 
om):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Nu există pericole specifice. Nu se aplică.

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori: 0: Expuneri generale

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Mediu: 1: Expuneri generale

Data emiterii/Data revizuirii : 68/120^(ES Revision date)



Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizare în domeniul polimerilor şi materialelor
plasice - Industrial

Secţiunea 4 - Ghid pentru utilizatorul din aval în vederea stabilirii dacă îşi desfăşoară
activitatea în limitele prevăzute de SE

Recomandări suplimentare privind bunele practici, în plus faţă de REACH CSA

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Data emiterii/Data revizuirii : 69/120^(ES Revision date)



Anexă la fişa cu date de securitate extinsă (eFTS)

: Citrique - Utilizare în industria petrolului - Industrial

Industrial

Lista descriptorilor de 
utilizare

: Denumire de utilizare identificată: Utilizare în industria petrolului -  Uz industrial
Categoria Procesului: PROC03, PROC04, PROC05, PROC08a, PROC08b
Substanţă furnizată în scopul acestei utilizări, sub formă de: În amestec
Sector de utilizare finală: SU02a, SU02b
Durata de serviciu ulterioară, relevantă pentru această utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea în mediu: ERC08d
Sector de piaţă în funcţie de tipul de produs chimic: PC20, PC40
Categoria de articole aflate în legătură cu durata ulterioară a serviciului: Nu se 
aplică.

Scenarii contribuitoare 
privind mediul

:  Expuneri generale - ERC08d

Sănătate Scenarii 
contributoare

:  Expuneri generale - PROC03, PROC04, PROC05

Secţiunea 1 - Titlu
Scurt titlu al scenariului de 
expunere

Cod : 0432776

Definiţia produsului : Substanţã cu un singur component

Nume produs : Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Identificarea substanţei sau a amestecului

Numărul de scenarii de 
expunere

: 9

Procese şi activităţi
acoperite de scenariul de
expunere

: Descriere generală:
SU02 Mining, (including offshore industries): Produse cum ar fi regulatoare de pH,
agenţi de floculare, agenţi de precipitare, agenţi de neutralizare. Agenţi de extracţie.

Informaţii suplimentare : Aplicaţie industrială.

Secţiunea 2 - Controale ale expunerii

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Expuneri generale 

Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul unităţilor
nespecializate. Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul
unităţilor specializate. Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare). Utilizare în sistem discontinuu
sau în alt proces (sinteză) unde există posibilitatea de expunere. Amestecarea sau combinarea în procese discontinue
pentru formularea de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ).

Caracteristicile produsului : Produse cum ar fi regulatoare de pH, agenţi de floculare, agenţi de precipitare, agenţi 
de neutralizare. Agenţi de extracţie.

Cantităţile utilizate : 1000 Tonnes/year

Data emiterii/Data revizuirii : 70/120^(ES Revision date)



Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizare în industria petrolului - Industrial

Frecvenţa şi durata utilizării : Eliberare continuă: 365  zile pe an

Tratare adecvată a
deşeurilor

: Tratarea apelor uzate: Toate apele contaminate trebuie să fie procesate într-o staţie
de tratare a apelor uzate industrială sau municipală, care să realizeze atât tratamente
primare cât şi secundare.

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la  0: Expuneri generale 

Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul unităţilor
nespecializate. Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul
unităţilor specializate. Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare). Utilizare în sistem discontinuu
sau în alt proces (sinteză) unde există posibilitatea de expunere. Amestecarea sau combinarea în procese discontinue
pentru formularea de preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ).

Caracteristicile produsului : Produse cum ar fi regulatoare de pH, agenţi de floculare, agenţi de precipitare,
agenţi de neutralizare. Agenţi de extracţie.

Stare fizică : preparate apoase

Măsuri de control al 
ventilaţiei

: A se asigura existenţa unei ventilaţii adecvate, în cazul în care există riscul formării 
de aerosoli sau al acumulării de vapori.

Sfaturi privind aspecte 
generale de igienă 
ocupaţională

: Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Protecţie personală : Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a 
ochilor/echipament de protecție a feței.

Protecția respiratorie : Mască de protecţie împotriva prafului. În cazul generării de praf şi în lipsa unei
ventilaţii adecvate, se va purta un aparat respirator care să confere protecţie
împotriva prafului / ceţii.
manipularea unor cantităţi mai mari: aparat respirator cu butelii de oxigen

Condiţii şi măsuri legate de protecţia personală şi de igienă

Secţiunea 3 - Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa

Site web: : Nu se aplică.

Evaluarea expunerii 
(mediul înconjurător):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Fracţia eliberată în apele uzate, provenită din utilizarea cu dispersie largă 
100 t x 1000 kg/t / 365 = 274 kg/zi (apă de suprafaţă regională)
900 t x 1000 kg/t / 365 = 2470 kg/zi (apă de suprafaţă continentală)

Evaluarea expunerii (la 
om):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Nu există pericole specifice. Nu se aplică.

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori: 0: Expuneri generale

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Mediu: 1: Expuneri generale

Secţiunea 4 - Ghid pentru utilizatorul din aval în vederea stabilirii dacă îşi desfăşoară
activitatea în limitele prevăzute de SE

Data emiterii/Data revizuirii : 71/120^(ES Revision date)



Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizare în industria petrolului - Industrial

Recomandări suplimentare privind bunele practici, în plus faţă de REACH CSA

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Data emiterii/Data revizuirii : 72/120^(ES Revision date)



Anexă la fişa cu date de securitate extinsă (eFTS)

: Citrique - Utilizare în tratarea apei - Industrial

Industrial

Lista descriptorilor de 
utilizare

: Denumire de utilizare identificată: Utilizare în tratarea apei -  Uz industrial
Categoria Procesului: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC07, PROC08a,
PROC08b, PROC09, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20, PROC23
Substanţă furnizată în scopul acestei utilizări, sub formă de: În amestec
Sector de utilizare finală: SU14, SU15, SU16, SU17
Durata de serviciu ulterioară, relevantă pentru această utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea în mediu: ERC04, ERC06b, ERC07
Sector de piaţă în funcţie de tipul de produs chimic: PC04, PC07, PC14, PC16,
PC17, PC20, PC25, PC31, PC35, PC37
Categoria de articole aflate în legătură cu durata ulterioară a serviciului: Nu se 
aplică.

Scenarii contribuitoare 
privind mediul

:  Expuneri generale - ERC04, ERC06b, ERC07

Sănătate Scenarii 
contributoare

:  Expuneri generale - PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC07, PROC08a,
PROC08b, PROC09, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20, PROC23

Secţiunea 1 - Titlu
Scurt titlu al scenariului de 
expunere

Cod : 0432776

Definiţia produsului : Substanţã cu un singur component

Nume produs : Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Identificarea substanţei sau a amestecului

Numărul de scenarii de 
expunere

: 14

Procese şi activităţi
acoperite de scenariul de
expunere

: Descriere generală:
Fabricarea metalelor de bază, inclusiv a aliajelor. Fabricarea produselor din metal,
exclusiv maşini şi uti. Fabricarea calculatoarelor, produselor electronice şi optice,
echipamentelor electrice. Producţia cu caracter general, de exemplu maşini,
echipamente, vehicule, alte echipamente de transport / Produse antigel şi pentru
dezgheţare. Metale şi aliaje comune. Produse de prelucrare a suprafeţelor metalice,
incluzând produse de galvanizare şi de acoperire electrolitică. Lichide de transfer al
căldurii. Lichide hidraulice. Produse cum ar fi regulatoare de pH, agenţi de floculare,
agenţi de precipitare, agenţi de neutralizare. Lichide de prelucrare a metalelor.
Preparate pentru lustruire şi ceruire. Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse
pe bază de solvenţi). Produse chimice de tratare a apei.

Informaţii suplimentare : Aplicaţie industrială.

Data emiterii/Data revizuirii : 73/120^(ES Revision date)



Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizare în tratarea apei - Industrial

Secţiunea 2 - Controale ale expunerii

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Expuneri generale 

Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere. Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională
controlată. Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare). Utilizare în sistem discontinuu sau în alt
proces (sinteză) unde există posibilitatea de expunere. Pulverizarea în mediul industrial și aplicații. Transferul de
substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate.
Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul unităţilor
specializate. Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedicată, incluzând cântărire).
Aplicarea de adezivi și alte straturi cu rola sau pensula. Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare. Lubrifierea în
condiţii de energie ridicată şi în cadrul proceselor parţial deschise. Gresare în condiţii de energie ridicată. Lichide de
transfer prin căldură și presiune în utilizarea dispersivă dar în sisteme închise. Operațiuni deschise de procesare și
transfer (cu minerale) la temperaturi ridicate.

Caracteristicile produsului : Produse cum ar fi regulatoare de pH, agenţi de floculare, agenţi de precipitare, agenţi 
de neutralizare. Produse chimice de tratare a apei.

Cantităţile utilizate : 1000 Tonnes/year

Tratare adecvată a
deşeurilor

: Tratarea apelor uzate: Toate apele contaminate trebuie să fie procesate într-o staţie
de tratare a apelor uzate industrială sau municipală, care să realizeze atât tratamente
primare cât şi secundare.

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la  0: Expuneri generale 

Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere. Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională
controlată. Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare). Utilizare în sistem discontinuu sau în alt
proces (sinteză) unde există posibilitatea de expunere. Pulverizarea în mediul industrial și aplicații. Transferul de
substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate.
Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/recipiente mari în cadrul unităţilor
specializate. Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere dedicată, incluzând cântărire).
Aplicarea de adezivi și alte straturi cu rola sau pensula. Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare. Lubrifierea în
condiţii de energie ridicată şi în cadrul proceselor parţial deschise. Gresare în condiţii de energie ridicată. Lichide de
transfer prin căldură și presiune în utilizarea dispersivă dar în sisteme închise. Operațiuni deschise de procesare și
transfer (cu minerale) la temperaturi ridicate.

Caracteristicile produsului : Produse cum ar fi regulatoare de pH, agenţi de floculare, agenţi de precipitare,
agenţi de neutralizare. Produse chimice de tratare a apei.

Stare fizică : preparate apoase

Măsuri de control al 
ventilaţiei

: A se asigura existenţa unei ventilaţii adecvate, în cazul în care există riscul formării 
de aerosoli sau al acumulării de vapori.

Sfaturi privind aspecte 
generale de igienă 
ocupaţională

: Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Protecţie personală : Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a 
ochilor/echipament de protecție a feței.

Protecția respiratorie : Mască de protecţie împotriva prafului. În cazul generării de praf şi în lipsa unei
ventilaţii adecvate, se va purta un aparat respirator care să confere protecţie
împotriva prafului / ceţii.
manipularea unor cantităţi mai mari: aparat respirator cu butelii de oxigen

Condiţii şi măsuri legate de protecţia personală şi de igienă

Data emiterii/Data revizuirii : 74/120^(ES Revision date)



Citric Acid Monohydrate, Fine Granular Citrique - Utilizare în tratarea apei - Industrial

Secţiunea 3 - Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa

Site web: : Nu se aplică.

Evaluarea expunerii 
(mediul înconjurător):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Fracţia eliberată în apele uzate, provenită din utilizarea cu dispersie largă 
0.1 x 1000 tpa x 1000 kg/t / 365 = 274 kg/zi (apă de suprafaţă regională)
0.9 x 1000 tpa x 1000 kg/t / 365 = 2470 kg/zi (apă de suprafaţă continentală)

Evaluarea expunerii (la 
om):

: Indisponibil.

Estimarea expunerii : Nu există pericole specifice. Nu se aplică.

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori: 0: Expuneri generale

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Mediu: 1: Expuneri generale

Secţiunea 4 - Ghid pentru utilizatorul din aval în vederea stabilirii dacă îşi desfăşoară
activitatea în limitele prevăzute de SE

Recomandări suplimentare privind bunele practici, în plus faţă de REACH CSA

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Mediu : Indisponibil.

Sănătate : Indisponibil.

Data emiterii/Data revizuirii : 75/120^(ES Revision date)



Citrique - Formularea de acid citric în preparate - Industrial

Industrial

Lista descriptorilor de utilizare Denumire de utilizare identificată: Formularea de acid citric în preparate -  Uz industrial
Categoria Procesului: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC05, PROC07, PROC08a, PROC08b,
PROC09, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19
Substanţă furnizată în scopul acestei utilizări, sub formă de: Ca atare
Sector de utilizare finală: SU05, SU10, SU13, SU20
Durata de serviciu ulterioară, relevantă pentru această utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea în mediu: ERC01, ERC02, ERC03, ERC04
Sector de piaţă în funcţie de tipul de produs chimic: PC01, PC03, PC09a, PC09b, PC09c, PC12, PC18,
PC30, PC31, PC35, PC39
Categoria de articole aflate în legătură cu durata ulterioară a serviciului: Nu se aplică.

Secţiunea 1: Titlu
Scurt titlu al scenariului de 
expunere

Cod 0432776

Definiţia produsului Substanţã cu un singur component

Nume produs Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Identificarea substanţei sau a amestecului

Numărul de scenarii de expunere 3

Procese şi activităţi acoperite de
scenariul de expunere

Descriere generală:
Adezivi, produse de etanşare. Produse de tratarea aerului. PC09 Coatings and Paints, Fillers, Putties,
Thinners. Îngrăşăminte. Cerneală şi tuşuri. Produse chimice de uz fotografic. Preparate pentru lustruire şi
ceruire. Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază de solvenţi). Cosmetice, produse de
îngrijire personală. / Producţia de textile, piele, blană. Formularea [amestecul] preparatelor şi/sau
reambalare (exclusiv aliaje). Fabricarea altor produse minerale nemetalice, de exemplu mortare, ciment.
Servicii de sănătate.

Informaţii suplimentare Aplicaţie industrială.

Metodă de evaluare Vezi secţiunea 3

Anexă la fişa cu date de securitate extinsă (eFTS)

Secţiunea 2.1 Controlul expunerii mediului

Caracteristicile produsului: Adezivi, produse de etanşare. Produse de tratarea aerului. PC09 Coatings and Paints,
Fillers, Putties, Thinners. Îngrăşăminte. Cerneală şi tuşuri. Produse chimice de uz
fotografic. Preparate pentru lustruire şi ceruire. Produse de spălare şi curăţare (inclusiv
produse pe bază de solvenţi). Cosmetice, produse de îngrijire personală.

Cantităţile utilizate: 150 000 Tonnes/year

Frecvenţa şi durata utilizării:

Fracţie din tonajul UE utilizat în regiune 6 000 000 kg/zi

Tonaj utilizare regională 15 000

Tonaj anual la nivelul centrului 20

Zile de emisie Zile de emisie 300 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi>4 ore 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Expuneri generale 

Secţiunea 2: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Data emiterii/Data revizuirii 76/120^(ES Revision date)

Citrique - Formularea de acid citric în preparate -
Industrial

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Condiţii tehnice la faţa locului şi măsuri de
reducere sau limitare a eliberărilor, emisiilor
în aer sau în sol:

Pre-tratarea apelor uzate: Da.
Tratarea apelor uzate: Nu există date specifice.

Condiţii şi măsuri legate de uzina municipală
de tratare a apelor reziduale:

Tratarea externă a deşeurilor: Da, se aplică.

Condiţii şi măsuri legate de tratarea externă a
deşeurilor în vederea eliminării:

Fracţia din cantitatea utilizată care este transferată pentru tratare externă a deşeurilor:
Nu există date specifice.

Condiţii şi măsuri legate de tratarea externă a
deşeurilor în vederea recuperării:

Deşeuri solide.: Se poate arunca la gropile de gunoi sau incinerat, dar numai în
conformitate cu legislaţia locală privind eliminarea deşeurilor şi protecţiea mediului.
Recuperarea noroiului.: Fertilizator.

Fracţia eliberată în aer, provenită din proces 
(eliberare iniţială înainte de aplicarea 
măsurilor de gestionare a riscului)

0.0025

0.0005Fracţia eliberată în apele uzate, provenită din 
proces (eliberare iniţială înainte de aplicarea 
măsurilor de gestionare a riscului)

Debitul presupus al uzinei de tratare a apelor 
uzate pentru reţeaua locală de canalizare

Eliminare de la uzina de tratare a apelor uzate: 10000000 L/zi

Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Caracteristicile produsului:

Caracteristicile produsului:

Material sub formă de pulbere, care poate duce la o explozie a prafului. / Material iritant /
Fugacitate: ridicat 

Material sub formă de pulbere, care poate duce la o explozie a prafului. / Material iritant /
Fugacitate: ridicat 

Stare fizică:

Stare fizică:

Solid sub formă de cristale. / Pulbere.

Solid sub formă de cristale. / Pulbere.

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Contact cu pielea: Palma unei mâini (240 cm2)

Contact cu pielea: Palmele ambelor mâini (480 cm2)

Măsuri de control al ventilaţiei:

Măsuri de control al ventilaţiei:

Nu se aplică.

A se manipula numai într-un loc cu ventilaţie locală de evacuare (sau altă ventilaţie 
adecvată). / eficienţă: 90% 

Sfaturi privind aspecte generale de igienă 
ocupaţională:

Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Protecţie personală: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/
echipament de protecție a feței.

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Frecvenţa şi durata utilizării:

Frecvenţa şi durata utilizării:

Zile de emisie 300 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi>4 ore 

Zile de emisie 300 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi>4 ore 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 0: Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 1: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată 

Data emiterii/Data revizuirii 77/120^(ES Revision date)

Citrique - Formularea de acid citric în preparate -
Industrial

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Caracteristicile produsului:

Caracteristicile produsului:

Material sub formă de pulbere, care poate duce la o explozie a prafului. / Material iritant /
Fugacitate: ridicat 

Material sub formă de pulbere, care poate duce la o explozie a prafului. / Material iritant /
Fugacitate: ridicat 

Stare fizică:

Stare fizică:

Solid sub formă de cristale. / Pulbere.

Solid sub formă de cristale. / Pulbere.

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Contact cu pielea: Palma unei mâini (240 cm2)

Contact cu pielea: Palmele ambelor mâini (480 cm2)

Măsuri de control al ventilaţiei:

Măsuri de control al ventilaţiei:

A se manipula numai într-un loc cu ventilaţie locală de evacuare (sau altă ventilaţie 
adecvată). / eficienţă: 90% 

A se manipula numai într-un loc cu ventilaţie locală de evacuare (sau altă ventilaţie 
adecvată). / eficienţă: 90% 

Sfaturi privind aspecte generale de igienă 
ocupaţională:

Sfaturi privind aspecte generale de igienă 
ocupaţională:

Sfaturi privind aspecte generale de igienă 
ocupaţională:

Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Protecţie personală:

Protecţie personală:

Protecţie personală:

Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/
echipament de protecție a feței.

Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/
echipament de protecție a feței.

Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/
echipament de protecție a feței.

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Frecvenţa şi durata utilizării:

Frecvenţa şi durata utilizării:

Zile de emisie 300 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi>4 ore 

Zile de emisie 300 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi>4 ore 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 2: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare)

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 3: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există 
posibilitatea de expunere 

Data emiterii/Data revizuirii 78/120^(ES Revision date)

Citrique - Formularea de acid citric în preparate -
Industrial

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Caracteristicile produsului:

Caracteristicile produsului:

Caracteristicile produsului:

Material sub formă de pulbere, care poate duce la o explozie a prafului. / Material iritant /
Fugacitate: ridicat 

Material sub formă de pulbere, care poate duce la o explozie a prafului. / Material iritant /
Fugacitate: ridicat 

Material sub formă de pulbere, care poate duce la o explozie a prafului. / Material iritant /
Fugacitate: ridicat 

Stare fizică:

Stare fizică:

Stare fizică:

Solid sub formă de cristale. / Pulbere.

Solid sub formă de cristale. / Pulbere.

Solid sub formă de cristale. / Pulbere.

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Contact cu pielea: Palmele ambelor mâini (480 cm2)

Contact cu pielea: 2 Mâini (1500 cm2)

Contact cu pielea: 2 Mâini (960 cm2)

Măsuri de control al ventilaţiei:

Măsuri de control al ventilaţiei:

Măsuri de control al ventilaţiei:

A se manipula numai într-un loc cu ventilaţie locală de evacuare (sau altă ventilaţie 
adecvată). / eficienţă: 90% 

A se manipula numai într-un loc cu ventilaţie locală de evacuare (sau altă ventilaţie 
adecvată). / eficienţă: 90% 

A se manipula numai într-un loc cu ventilaţie locală de evacuare (sau altă ventilaţie 
adecvată). / eficienţă: 90% 

Sfaturi privind aspecte generale de igienă 
ocupaţională:

Sfaturi privind aspecte generale de igienă 
ocupaţională:

Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Protecţie personală:

Protecţie personală:

Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/
echipament de protecție a feței.

Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/
echipament de protecție a feței.

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Frecvenţa şi durata utilizării:

Frecvenţa şi durata utilizării:

Frecvenţa şi durata utilizării:

Zile de emisie 300 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi>4 ore 

Zile de emisie 300 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi>4 ore 

Zile de emisie 300 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi>4 ore 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 4: Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea de
preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ)

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 5: Pulverizarea în mediul industrial și aplicații 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 6: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/
recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate 

Data emiterii/Data revizuirii 79/120^(ES Revision date)

Citrique - Formularea de acid citric în preparate -
Industrial

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Caracteristicile produsului:

Caracteristicile produsului:

Material sub formă de pulbere, care poate duce la o explozie a prafului. / Material iritant /
Fugacitate: ridicat 

Material sub formă de pulbere, care poate duce la o explozie a prafului. / Material iritant /
Fugacitate: ridicat 

Stare fizică:

Stare fizică:

Solid sub formă de cristale. / Pulbere.

Solid sub formă de cristale. / Pulbere.

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Contact cu pielea: Palmele ambelor mâini (480 cm2)

Contact cu pielea: Palmele ambelor mâini (480 cm2)

Măsuri de control al ventilaţiei:

Măsuri de control al ventilaţiei:

A se manipula numai într-un loc cu ventilaţie locală de evacuare (sau altă ventilaţie 
adecvată). / eficienţă: 90% 

A se manipula numai într-un loc cu ventilaţie locală de evacuare (sau altă ventilaţie 
adecvată). / eficienţă: 90% 

Sfaturi privind aspecte generale de igienă 
ocupaţională:

Sfaturi privind aspecte generale de igienă 
ocupaţională:

Sfaturi privind aspecte generale de igienă 
ocupaţională:

Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Protecţie personală:

Protecţie personală:

Protecţie personală:

Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/
echipament de protecție a feței.

Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/
echipament de protecție a feței.

Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/
echipament de protecție a feței.

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Frecvenţa şi durata utilizării:

Frecvenţa şi durata utilizării:

Zile de emisie 300 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi>4 ore 

Zile de emisie 300 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi>4 ore 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 7: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/
recipiente mari în cadrul unităţilor specializate 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 8: Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere 
dedicată, incluzând cântărire)

Data emiterii/Data revizuirii 80/120^(ES Revision date)

Citrique - Formularea de acid citric în preparate -
Industrial

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Caracteristicile produsului:

Caracteristicile produsului:

Caracteristicile produsului:

Material sub formă de pulbere, care poate duce la o explozie a prafului. / Material iritant /
Fugacitate: joasă

Material sub formă de pulbere, care poate duce la o explozie a prafului. / Material iritant /
Fugacitate: ridicat 

Material sub formă de pulbere, care poate duce la o explozie a prafului. / Material iritant /
Fugacitate: ridicat 

Stare fizică:

Stare fizică:

Stare fizică:

Solid sub formă de cristale. / Pulbere.

Solid sub formă de cristale. / Pulbere.

Solid sub formă de cristale. / Pulbere.

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Contact cu pielea: Palmele ambelor mâini (480 cm2)

Contact cu pielea: Palmele ambelor mâini (480 cm2)

Contact cu pielea: Palma unei mâini (240 cm2)

Măsuri de control al ventilaţiei:

Măsuri de control al ventilaţiei:

Măsuri de control al ventilaţiei:

A se manipula numai într-un loc cu ventilaţie locală de evacuare (sau altă ventilaţie 
adecvată). / eficienţă: 90% 

A se manipula numai într-un loc cu ventilaţie locală de evacuare (sau altă ventilaţie 
adecvată). / eficienţă: 90% 

A se manipula numai într-un loc cu ventilaţie locală de evacuare (sau altă ventilaţie 
adecvată). / eficienţă: 90% 

Sfaturi privind aspecte generale de igienă 
ocupaţională:

Sfaturi privind aspecte generale de igienă 
ocupaţională:

Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Protecţie personală:

Protecţie personală:

Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/
echipament de protecție a feței.

Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/
echipament de protecție a feței.

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Frecvenţa şi durata utilizării:

Frecvenţa şi durata utilizării:

Frecvenţa şi durata utilizării:

Zile de emisie 300 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi>4 ore 

Zile de emisie 300 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi>4 ore 

Zile de emisie 300 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi>4 ore 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 9: Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 10: Producţia de preparate sau articole prin tabletare, compresie, extruziune,
peletizare 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 11: Folosiți un reactiv de laborator 

Data emiterii/Data revizuirii 81/120^(ES Revision date)

Citrique - Formularea de acid citric în preparate -
Industrial

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Caracteristicile produsului: Material sub formă de pulbere, care poate duce la o explozie a prafului. / Material iritant /
Fugacitate: joasă

Stare fizică: Solid sub formă de cristale. / Pulbere.

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Contact cu pielea: 2 Mâini (1900 cm2)

Măsuri de control al ventilaţiei: A se manipula numai într-un loc cu ventilaţie locală de evacuare (sau altă ventilaţie 
adecvată). / eficienţă: 90% 

Sfaturi privind aspecte generale de igienă 
ocupaţională:

Sfaturi privind aspecte generale de igienă 
ocupaţională:

Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Protecţie personală:

Protecţie personală:

Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/
echipament de protecție a feței.

Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/
echipament de protecție a feței.

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Frecvenţa şi durata utilizării: Zile de emisie 300 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi>4 ore 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 12: Amestecare manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil doar echipament
personal de protecţie

Secţiunea 3: Estimarea expunerii

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Mediu

Evaluarea expunerii (mediul înconjurător): A fost utilizat modelul EUSES.

Perioade de eliberare pe an ( zile 
pe an )

Indisponibil.

Fractiune utilizată la sursa 
principală

PEC mediu înconjurător, aer,
continuu: Media anuală /
Total.: 1.4x10-15 mg/m³ 

Local Cantităţile utilizate ( kg/zi )

Indisponibil.

Eliberare locală în aer ( kg/zi )

PEC local rezultat, apă (mg/l
): apa interstiţială din solul
agricol: 5.23x10-4 mg/l
PEC local rezultat, apă (mg/l
): apa interstiţială din păşuni:
2.09x10-4 mg/l
PEC local rezultat, apă (mg/l
): apa freatică de sub solul
agricol: 5.23x10-4 mg/l

Eliberare locală în ape 
reziduale ( kg/zi )

Indisponibil. Eliberare locală în sol ( kg/zi ) Indisponibil.

Local Apă dulce ( mg/l ) Ape de suprafaţă / În cursul emisiei / Dizolvat: 0.0158 mg/
l 
Ape de suprafaţă / Media anuală / Dizolvat: 0.0157 mg/l 
Sediment din apã dulce / În cursul emisiei: 0.27 mg/kg 
wwt 

Mediu:

Local Sol Media pentru solul destinat agriculturii: Total. / 30 zile:
0.106 mg/kg wwt
Media pentru solul destinat agriculturii: Total. / 180 zile:
0.347 mg/kg wwt
Media pentru păşuni: Total. / 180 zile: 0.0139 mg/kg wwt

PNECPEC

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Expuneri generale 

Data emiterii/Data revizuirii 82/120^(ES Revision date)

Citrique - Formularea de acid citric în preparate -
Industrial

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Estimarea expunerii:

Estimarea expunerii:

Estimarea expunerii:

Estimarea expunerii:

Estimarea expunerii:

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010). Fără ventilaţie de evacuare locală

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010).

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010).

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010).

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010).

Muncitori:

Muncitori:

Muncitori:

Muncitori:

Muncitori:

0.0014 mg/kg/zi/zile 

0.014 mg/kg/zi/zile 

0.014 mg/kg/zi/zile 

0.36 mg/kg/zi/zile 

0.36 mg/kg/zi/zile 

Inhalare ( mg/m³ )

Inhalare ( mg/m³ )

Inhalare ( mg/m³ )

Inhalare ( mg/m³ )

Inhalare ( mg/m³ )

Dermic ( mg/kg/day )

Dermic ( mg/kg/day )

Dermic ( mg/kg/day )

Dermic ( mg/kg/day )

Dermic ( mg/kg/day )

0.34 mg/kg/zi/zile 

0.14 mg/kg/zi/zile 

0.034 mg/kg/zi/zile 

0.69 mg/kg/zi/zile 

1.37 mg/kg/zi/zile 

Estimarea expunerii

Estimarea expunerii

Estimarea expunerii

Estimarea expunerii

Estimarea expunerii

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Local Apă de mare ( mg/l ) Apă de mare / În cursul emisiei / Dizolvat: 0.0194 mg/l 
Apă de mare / Media anuală / Dizolvat: 0.0162 mg/l 
Sediment din apã de mare / În cursul emisiei: 0.331 mg/
kg wwt 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 1: Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare)

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 4: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există 
posibilitatea de expunere 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 5: Amestecarea sau combinarea în procese discontinue pentru formularea de
preparate şi articole (contact în mai multe etape şi/sau contact semnificativ)

Data emiterii/Data revizuirii 83/120^(ES Revision date)

Citrique - Formularea de acid citric în preparate -
Industrial

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Estimarea expunerii:

Estimarea expunerii:

Estimarea expunerii:

Estimarea expunerii:

Estimarea expunerii:

Estimarea expunerii:

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010).

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010).

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010).

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010).

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010).

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010).

Muncitori:

Muncitori:

Muncitori:

Muncitori:

Muncitori:

Muncitori:

1.43 mg/kg/zi/zile 

0.71 mg/kg/zi/zile 

0.36 mg/kg/zi/zile 

0.29 mg/kg/zi/zile 

0.0014 mg/kg/zi/zile 

0.14 mg/kg/zi/zile 

Inhalare ( mg/m³ )

Inhalare ( mg/m³ )

Inhalare ( mg/m³ )

Inhalare ( mg/m³ )

Inhalare ( mg/m³ )

Inhalare ( mg/m³ )

Dermic ( mg/kg/day )

Dermic ( mg/kg/day )

Dermic ( mg/kg/day )

Dermic ( mg/kg/day )

Dermic ( mg/kg/day )

Dermic ( mg/kg/day )

4.29 mg/kg/zi/zile 

1.37 mg/kg/zi/zile 

0.69 mg/kg/zi/zile 

0.69 mg/kg/zi/zile 

0.69 mg/kg/zi/zile 

0.34 mg/kg/zi/zile 

Estimarea expunerii

Estimarea expunerii

Estimarea expunerii

Estimarea expunerii

Estimarea expunerii

Estimarea expunerii

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 6: Pulverizarea în mediul industrial și aplicații 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 7: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/
recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 8: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/
recipiente mari în cadrul unităţilor specializate 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 9: Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere 
dedicată, incluzând cântărire)

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 10: Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 11: Producţia de preparate sau articole prin tabletare, compresie, extruziune,
peletizare 

Data emiterii/Data revizuirii 84/120^(ES Revision date)

Citrique - Formularea de acid citric în preparate -
Industrial

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Secţiunea 4: Îndrumări pentru verificarea conformităţii cu scenariul de expunere

Mediu Indisponibil.

Sănătate Indisponibil.

Estimarea expunerii:

Estimarea expunerii:

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010).

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010).

Muncitori:

Muncitori:

0.071 mg/kg/zi/zile 

0.0071 mg/kg/zi/zile 

Inhalare ( mg/m³ )

Inhalare ( mg/m³ )

Dermic ( mg/kg/day )

Dermic ( mg/kg/day )

0.034 mg/kg/zi/zile 

14.1 mg/kg/zi/zile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimarea expunerii

Estimarea expunerii

DNEL

DNEL

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 12: Folosiți un reactiv de laborator 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 13: Amestecare manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil doar echipament
personal de protecţie

Data emiterii/Data revizuirii 85/120^(ES Revision date)

Citrique - Formularea de acid citric în preparate -
Industrial

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Citrique - Utilizare în domeniul igienei personale - Industrial

Profesional

Lista descriptorilor de utilizare Denumire de utilizare identificată: Utilizare în domeniul igienei personale -  Uz industrial
Categoria Procesului: PROC10, PROC11, PROC19
Substanţă furnizată în scopul acestei utilizări, sub formă de: În amestec
Sector de utilizare finală: SU20
Durata de serviciu ulterioară, relevantă pentru această utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea în mediu: ERC08a, ERC11a
Sector de piaţă în funcţie de tipul de produs chimic: PC02, PC39
Categoria de articole aflate în legătură cu durata ulterioară a serviciului: AC08

Secţiunea 1: Titlu
Scurt titlu al scenariului de 
expunere

Cod 0432776

Definiţia produsului Substanţã cu un singur component

Nume produs Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Identificarea substanţei sau a amestecului

Numărul de scenarii de expunere 4

Procese şi activităţi acoperite de
scenariul de expunere

Descriere generală:
Servicii de sănătate: Adsorbanţi. Cosmetice, produse de îngrijire personală.

Informaţii suplimentare Aplicaţie industrială.

Metodă de evaluare Vezi secţiunea 3

Anexă la fişa cu date de securitate extinsă (eFTS)

Secţiunea 2.1 Controlul expunerii mediului

Nu este identificată nicio măsură specifică de gestionare a riscului în afară de condiţiile operaţionale stipulate.

Cantităţile utilizate: 7 500 000 Tonnes/year

Frecvenţa şi durata utilizării:

Fracţie din tonajul UE utilizat în regiune 10%

Tonaj utilizare regională 750 000

Fracţie din tonajul regional utilizat local 7500 Tonnes/year

Zile de emisie 365 

Factor local de diluare în apa dulce 900

Factor local de diluare în apa de mare 1000

Fracţia eliberată în aer, provenită din proces 
(eliberare iniţială înainte de aplicarea 
măsurilor de gestionare a riscului)

0 kg/kg

1 kg/kgFracţia eliberată în apele uzate, provenită din 
proces (eliberare iniţială înainte de aplicarea 
măsurilor de gestionare a riscului)

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Expuneri generale 

Secţiunea 2: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Data emiterii/Data revizuirii 86/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizare în domeniul igienei personale -
Industrial

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Condiţii şi măsuri legate de tratarea externă a
deşeurilor în vederea recuperării:

Deşeuri solide.: Se poate arunca la gropile de gunoi sau incinerat, dar numai în
conformitate cu legislaţia locală privind eliminarea deşeurilor şi protecţiea mediului.
Recuperarea noroiului.: Fertilizator.

Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Utilizare în domeniul igienei personale: Stagiul exceptării REACH 

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 0: Expuneri generale 

Secţiunea 3: Estimarea expunerii

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Mediu

Secţiunea 4: Îndrumări pentru verificarea conformităţii cu scenariul de expunere

Estimarea expunerii:

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Evaluarea expunerii (mediul înconjurător): A fost utilizat modelul EUSES.

Perioade de eliberare pe an ( zile 
pe an )

Indisponibil.

Fractiune utilizată la sursa 
principală

PEC mediu înconjurător, aer,
continuu: Media anuală /
Total.: 5.45x10-16 mg/m³ 

Local Cantităţile utilizate ( kg/zi )

Indisponibil.

Eliberare locală în aer ( kg/zi )

PEC local rezultat, apă (mg/l
): apa interstiţială din solul
agricol: 1.49x10-4 mg/l
PEC local rezultat, apă (mg/l
): apa interstiţială din păşuni:
5.97x10-5 mg/l
PEC local rezultat, apă (mg/l
): apa freatică de sub solul
agricol: 1.49x10-4 mg/l

Eliberare locală în ape 
reziduale ( kg/zi )

Indisponibil. Eliberare locală în sol ( kg/zi ) Indisponibil.

Local Apă dulce ( mg/l ) Ape de suprafaţă / În cursul emisiei / Dizolvat: 1.59x10-2 
mg/l 
Ape de suprafaţă / Media anuală / Dizolvat: 1.59x10-2 mg/
l 
Sediment din apã dulce / În cursul emisiei: 2.71x10-1 mg/
kg wwt 

Mediu:

Local Sol Media pentru solul destinat agriculturii: Total. / 30 zile:
3.02x10-2 mg/kg wwt
Media pentru solul destinat agriculturii: Total. / 180 zile:
9.89x10-3 mg/kg wwt
Media pentru păşuni: Total. / 180 zile: 3.95x10-3 mg/kg
wwt

PNEC

Local Apă de mare ( mg/l ) Apă de mare / În cursul emisiei / Dizolvat: 1.48x10-3 mg/l 
Apă de mare / Media anuală / Dizolvat: 1.48x10-3 mg/l 
Sediment din apã de mare / În cursul emisiei: 2.53x10-2 
mg/kg wwt 

PEC

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 0: Expuneri generale 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 1: Expuneri generale 

Data emiterii/Data revizuirii 87/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizare în domeniul igienei personale -
Industrial

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Mediu Indisponibil.

Sănătate Indisponibil.

Data emiterii/Data revizuirii 88/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizare în domeniul igienei personale -
Industrial

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Citrique - Utilizare în domeniul igienei personale - Profesional

Profesional

Lista descriptorilor de utilizare Denumire de utilizare identificată: Utilizare în domeniul igienei personale -  Utilizare profesională
Categoria Procesului: PROC10, PROC11, PROC19
Substanţă furnizată în scopul acestei utilizări, sub formă de: În amestec
Sector de utilizare finală: SU20
Durata de serviciu ulterioară, relevantă pentru această utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea în mediu: ERC08a, ERC11a
Sector de piaţă în funcţie de tipul de produs chimic: PC02, PC39
Categoria de articole aflate în legătură cu durata ulterioară a serviciului: AC08

Secţiunea 1: Titlu
Scurt titlu al scenariului de 
expunere

Cod 0432776

Definiţia produsului Substanţã cu un singur component

Nume produs Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Identificarea substanţei sau a amestecului

Numărul de scenarii de expunere 4

Procese şi activităţi acoperite de
scenariul de expunere

Descriere generală:
Servicii de sănătate: Adsorbanţi. Cosmetice, produse de îngrijire personală.

Informaţii suplimentare Aplicaţie profesională.

Metodă de evaluare Vezi secţiunea 3

Anexă la fişa cu date de securitate extinsă (eFTS)

Secţiunea 2.1 Controlul expunerii mediului

Nu este identificată nicio măsură specifică de gestionare a riscului în afară de condiţiile operaţionale stipulate.

Cantităţile utilizate: 7 500 000 Tonnes/year

Frecvenţa şi durata utilizării:

Fracţie din tonajul UE utilizat în regiune 10%

Tonaj utilizare regională 750 000

Fracţie din tonajul regional utilizat local 7500 Tonnes/year

Zile de emisie 365 

Factor local de diluare în apa dulce 900

Factor local de diluare în apa de mare 1000

Fracţia eliberată în aer, provenită din proces 
(eliberare iniţială înainte de aplicarea 
măsurilor de gestionare a riscului)

0 kg/kg

1 kg/kgFracţia eliberată în apele uzate, provenită din 
proces (eliberare iniţială înainte de aplicarea 
măsurilor de gestionare a riscului)

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Expuneri generale 

Secţiunea 2: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Data emiterii/Data revizuirii 89/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizare în domeniul igienei personale -
Profesional

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Condiţii şi măsuri legate de tratarea externă a
deşeurilor în vederea recuperării:

Deşeuri solide.: Se poate arunca la gropile de gunoi sau incinerat, dar numai în
conformitate cu legislaţia locală privind eliminarea deşeurilor şi protecţiea mediului.
Recuperarea noroiului.: Fertilizator.

Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Utilizare în domeniul igienei personale: Stagiul exceptării REACH 

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 0: Expuneri generale 

Secţiunea 3: Estimarea expunerii

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Mediu

Secţiunea 4: Îndrumări pentru verificarea conformităţii cu scenariul de expunere

Estimarea expunerii:

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Evaluarea expunerii (mediul înconjurător): A fost utilizat modelul EUSES.

Perioade de eliberare pe an ( zile 
pe an )

Indisponibil.

Fractiune utilizată la sursa 
principală

PEC mediu înconjurător, aer,
continuu: Media anuală /
Total.: 5.45x10-16 mg/m³ 

Local Cantităţile utilizate ( kg/zi )

Indisponibil.

Eliberare locală în aer ( kg/zi )

PEC local rezultat, apă (mg/l
): apa interstiţială din solul
agricol: 1.49x10-4 mg/l
PEC local rezultat, apă (mg/l
): apa interstiţială din păşuni:
5.97x10-5 mg/l
PEC local rezultat, apă (mg/l
): apa freatică de sub solul
agricol: 1.49x10-4 mg/l

Eliberare locală în ape 
reziduale ( kg/zi )

Indisponibil. Eliberare locală în sol ( kg/zi ) Indisponibil.

Local Apă dulce ( mg/l ) Ape de suprafaţă / În cursul emisiei / Dizolvat: 1.59x10-2 
mg/l 
Ape de suprafaţă / Media anuală / Dizolvat: 1.59x10-2 mg/
l 
Sediment din apã dulce / În cursul emisiei: 2.71x10-1 mg/
kg wwt 

Mediu:

Local Sol Media pentru solul destinat agriculturii: Total. / 30 zile:
3.02x10-2 mg/kg wwt
Media pentru solul destinat agriculturii: Total. / 180 zile:
9.89x10-3 mg/kg wwt
Media pentru păşuni: Total. / 180 zile: 3.95x10-3 mg/kg
wwt

PNEC

Local Apă de mare ( mg/l ) Apă de mare / În cursul emisiei / Dizolvat: 1.48x10-3 mg/l 
Apă de mare / Media anuală / Dizolvat: 1.48x10-3 mg/l 
Sediment din apã de mare / În cursul emisiei: 2.53x10-2 
mg/kg wwt 

PEC

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 0: Expuneri generale 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 1: Expuneri generale 

Data emiterii/Data revizuirii 90/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizare în domeniul igienei personale -
Profesional

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Mediu Indisponibil.

Sănătate Indisponibil.

Data emiterii/Data revizuirii 91/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizare în domeniul igienei personale -
Profesional

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Citrique - Producţia de acid citric - Industrial

Industrial

Lista descriptorilor de utilizare Denumire de utilizare identificată: Producţia de acid citric -  Uz industrial
Categoria Procesului: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08b
Substanţă furnizată în scopul acestei utilizări, sub formă de: Ca atare
Sector de utilizare finală: SU08
Durata de serviciu ulterioară, relevantă pentru această utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea în mediu: ERC01
Sector de piaţă în funcţie de tipul de produs chimic: PC19
Categoria de articole aflate în legătură cu durata ulterioară a serviciului: Nu se aplică.

Secţiunea 1: Titlu
Scurt titlu al scenariului de 
expunere

Cod 0432776

Definiţia produsului Substanţã cu un singur component

Nume produs Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Identificarea substanţei sau a amestecului

Numărul de scenarii de expunere 1

Procese şi activităţi acoperite de
scenariul de expunere

Descriere generală:
Utilizare ca intermediar: Producţia în masă, la scară largă substanţelor chimice (inclusiv produse 
petroliere).

Informaţii suplimentare Aplicaţie industrială.

Metodă de evaluare Vezi secţiunea 3

Anexă la fişa cu date de securitate extinsă (eFTS)

Secţiunea 2.1 Controlul expunerii mediului

Fabricarea substanţelor

Cantităţile utilizate: 100 000 Tonnes/year

Frecvenţa şi durata utilizării:

Tonaj utilizare regională 10 000

Fracţie din tonajul regional utilizat local 30 000 kg/zi

Tonaj anual la nivelul centrului 10 000

Zile de emisie Zile de emisie 350 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi>4 ore 

Factor local de diluare în apa dulce 900

Factor local de diluare în apa de mare 1000

Fracţia eliberată în aer, provenită din proces 
(eliberare iniţială înainte de aplicarea 
măsurilor de gestionare a riscului)

0 kg/kg

0.0001 kg/kgFracţia eliberată în apele uzate, provenită din 
proces (eliberare iniţială înainte de aplicarea 
măsurilor de gestionare a riscului)

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Fabricarea substanţelor 

Secţiunea 2: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Data emiterii/Data revizuirii 92/120^(ES Revision date)

Citrique - Producţia de acid citric - IndustrialCitric Acid Monohydrate, Fine Granular



Condiţii tehnice la faţa locului şi măsuri de
reducere sau limitare a eliberărilor, emisiilor
în aer sau în sol:

Pre-tratarea apelor uzate: Neutralizarea este necesară în mod normal înainte ca apele 
uzate să fie descărcate în uzinele de tratare.
Tratarea apelor uzate: Tratare biologică centrală a apelor uzate

Condiţii şi măsuri legate de uzina municipală
de tratare a apelor reziduale:

Niciuna.

Condiţii şi măsuri legate de tratarea externă a
deşeurilor în vederea eliminării:

Fracţia din cantitatea utilizată care este transferată pentru tratare externă a deşeurilor:
Nu există date specifice.

Condiţii şi măsuri legate de tratarea externă a
deşeurilor în vederea recuperării:

Deşeuri solide.: Se poate arunca la gropile de gunoi sau incinerat, dar numai în
conformitate cu legislaţia locală privind eliminarea deşeurilor şi protecţiea mediului.
Recuperarea noroiului.: Fertilizator.

Debitul presupus al uzinei de tratare a apelor 
uzate pentru reţeaua locală de canalizare

Eliminare de la uzina de tratare a apelor uzate: 10000000 L/zi

Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Caracteristicile produsului:

Caracteristicile produsului:

Material sub formă de pulbere, care poate duce la o explozie a prafului. / Material iritant

Material sub formă de pulbere, care poate duce la o explozie a prafului. / Material iritant

Stare fizică:

Stare fizică:

Solid sub formă de cristale. / Pulbere.

Solid sub formă de cristale. / Pulbere.

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Contact cu pielea: Palma unei mâini (240 cm2)

Contact cu pielea: Palmele ambelor mâini (480 cm2)

Măsuri de control al ventilaţiei:

Măsuri de control al ventilaţiei:

Nu se aplică.

A se manipula numai într-un loc cu ventilaţie locală de evacuare (sau altă ventilaţie 
adecvată). / eficienţă: 90% 

Sfaturi privind aspecte generale de igienă 
ocupaţională:

Sfaturi privind aspecte generale de igienă 
ocupaţională:

Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Protecţie personală:

Protecţie personală:

Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/
echipament de protecție a feței.

Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/
echipament de protecție a feței.

Protecția respiratorie: Mască de protecţie împotriva prafului. În cazul generării de praf şi în lipsa unei ventilaţii
adecvate, se va purta un aparat respirator care să confere protecţie împotriva prafului /
ceţii.
manipularea unor cantităţi mai mari: aparat respirator cu butelii de oxigen

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Frecvenţa şi durata utilizării:

Frecvenţa şi durata utilizării:

Zile de emisie 350 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi >4 ore 

Zile de emisie 350 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi >4 ore 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 0: Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 1: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată 

Data emiterii/Data revizuirii 93/120^(ES Revision date)

Citrique - Producţia de acid citric - IndustrialCitric Acid Monohydrate, Fine Granular



Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Caracteristicile produsului:

Caracteristicile produsului:

Material sub formă de pulbere, care poate duce la o explozie a prafului. / Material iritant

Material sub formă de pulbere, care poate duce la o explozie a prafului. / Material iritant

Stare fizică:

Stare fizică:

Solid sub formă de cristale. / Pulbere.

Solid sub formă de cristale. / Pulbere.

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Contact cu pielea: Palma unei mâini (240 cm2)

Contact cu pielea: Palmele ambelor mâini (480 cm2)

Măsuri de control al ventilaţiei:

Măsuri de control al ventilaţiei:

A se manipula numai într-un loc cu ventilaţie locală de evacuare (sau altă ventilaţie 
adecvată). / eficienţă: 90% 

A se manipula numai într-un loc cu ventilaţie locală de evacuare (sau altă ventilaţie 
adecvată). / eficienţă: 90% 

Sfaturi privind aspecte generale de igienă 
ocupaţională:

Sfaturi privind aspecte generale de igienă 
ocupaţională:

Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Protecţie personală:

Protecţie personală:

Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/
echipament de protecție a feței.

Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/
echipament de protecție a feței.

Protecția respiratorie:

Protecția respiratorie:

Protecția respiratorie:

Mască de protecţie împotriva prafului. În cazul generării de praf şi în lipsa unei ventilaţii
adecvate, se va purta un aparat respirator care să confere protecţie împotriva prafului /
ceţii.
manipularea unor cantităţi mai mari: aparat respirator cu butelii de oxigen

Mască de protecţie împotriva prafului. În cazul generării de praf şi în lipsa unei ventilaţii
adecvate, se va purta un aparat respirator care să confere protecţie împotriva prafului /
ceţii.
manipularea unor cantităţi mai mari: aparat respirator cu butelii de oxigen

Mască de protecţie împotriva prafului. În cazul generării de praf şi în lipsa unei ventilaţii
adecvate, se va purta un aparat respirator care să confere protecţie împotriva prafului /
ceţii.
manipularea unor cantităţi mai mari: aparat respirator cu butelii de oxigen

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Frecvenţa şi durata utilizării:

Frecvenţa şi durata utilizării:

Zile de emisie 350 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi >4 ore 

Zile de emisie 350 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi >4 ore 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 2: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare)

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 3: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există 
posibilitatea de expunere 

Data emiterii/Data revizuirii 94/120^(ES Revision date)

Citrique - Producţia de acid citric - IndustrialCitric Acid Monohydrate, Fine Granular



Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Caracteristicile produsului: Material sub formă de pulbere, care poate duce la o explozie a prafului. / Material iritant

Stare fizică: Solid sub formă de cristale. / Pulbere.

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Contact cu pielea: Palmele ambelor mâini (480 cm2)

Măsuri de control al ventilaţiei: A se manipula numai într-un loc cu ventilaţie locală de evacuare (sau altă ventilaţie 
adecvată). / eficienţă: 95% 

Sfaturi privind aspecte generale de igienă 
ocupaţională:

Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Protecţie personală: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/
echipament de protecție a feței.

Protecția respiratorie: Mască de protecţie împotriva prafului. În cazul generării de praf şi în lipsa unei ventilaţii
adecvate, se va purta un aparat respirator care să confere protecţie împotriva prafului /
ceţii.
manipularea unor cantităţi mai mari: aparat respirator cu butelii de oxigen

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Frecvenţa şi durata utilizării: Zile de emisie 350 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi >4 ore 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 4: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/
recipiente mari în cadrul unităţilor specializate 

Secţiunea 3: Estimarea expunerii

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Mediu

Evaluarea expunerii (mediul înconjurător): A fost utilizat modelul EUSES.

Perioade de eliberare pe an ( zile 
pe an )

Indisponibil.

Fractiune utilizată la sursa 
principală

PEC mediu înconjurător, aer,
continuu: Media anuală /
Total.: 3.50x10-16 mg/m³ 

Local Cantităţile utilizate ( kg/zi )

Indisponibil.

Eliberare locală în aer ( kg/zi )

PEC local rezultat, apă (mg/l
): apa interstiţială din solul
agricol: 1.12x10-4 mg/l
PEC local rezultat, apă (mg/l
): apa interstiţială din păşuni:
4.48x10-5 mg/l
PEC local rezultat, apă (mg/l
): apa freatică de sub solul
agricol: 1.12x10-4 mg/l

Eliberare locală în ape 
reziduale ( kg/zi )

Indisponibil. Eliberare locală în sol ( kg/zi ) Indisponibil.

Local Apă dulce ( mg/l ) Ape de suprafaţă / În cursul emisiei / Dizolvat: 0.0153 mg/
l 
Ape de suprafaţă / Media anuală / Dizolvat: 0.0153 mg/l 
Sediment din apã dulce / În cursul emisiei: 0.261 mg/kg 
wwt 

Mediu:

Local Sol Media pentru solul destinat agriculturii: Total. / 30 zile:
0.0227 mg/kg wwt
Media pentru solul destinat agriculturii: Total. / 180 zile:
7.43x10-3 mg/kg wwt
Media pentru păşuni: Total. / 180 zile: 2.97x10-3  mg/kg
wwt

PNECPEC

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Fabricarea substanţelor 

Data emiterii/Data revizuirii 95/120^(ES Revision date)

Citrique - Producţia de acid citric - IndustrialCitric Acid Monohydrate, Fine Granular



Secţiunea 4: Îndrumări pentru verificarea conformităţii cu scenariul de expunere

Mediu Indisponibil.

Sănătate Indisponibil.

Estimarea expunerii:

Estimarea expunerii:

Estimarea expunerii:

Estimarea expunerii:

Estimarea expunerii:

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010). Fără ventilaţie de evacuare locală

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010).

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010).

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010).

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010).

Muncitori:

Muncitori:

Muncitori:

Muncitori:

Muncitori:

0.001 mg/kg/zi/zile 

0.01 mg/kg/zi/zile 

0.01 mg/kg/zi/zile 

0.36 mg/kg/zi/zile 

0.18 mg/kg/zi/zile 

Inhalare ( mg/m³ )

Inhalare ( mg/m³ )

Inhalare ( mg/m³ )

Inhalare ( mg/m³ )

Inhalare ( mg/m³ )

Dermic ( mg/kg/day )

Dermic ( mg/kg/day )

Dermic ( mg/kg/day )

Dermic ( mg/kg/day )

Dermic ( mg/kg/day )

0.3 mg/kg/zi/zile 

0.14 mg/kg/zi/zile 

0.03 mg/kg/zi/zile 

0.69 mg/kg/zi/zile 

0.69 mg/kg/zi/zile 

Estimarea expunerii

Estimarea expunerii

Estimarea expunerii

Estimarea expunerii

Estimarea expunerii

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Local Apă de mare ( mg/l ) Apă de mare / În cursul emisiei / Dizolvat: 1.80x10-3 mg/l 
Apă de mare / Media anuală / Dizolvat: 1.78x10-3 mg/l 
Sediment din apã de mare / În cursul emisiei: 0.0307 mg/
kg wwt 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 1: Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare)

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 4: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există 
posibilitatea de expunere 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 5: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/
recipiente mari în cadrul unităţilor specializate 

Data emiterii/Data revizuirii 96/120^(ES Revision date)

Citrique - Producţia de acid citric - IndustrialCitric Acid Monohydrate, Fine Granular



Data emiterii/Data revizuirii 97/120^(ES Revision date)

Citrique - Producţia de acid citric - IndustrialCitric Acid Monohydrate, Fine Granular



Citrique - Utilizare în domeniul textilelor - Industrial

Industrial

Lista descriptorilor de utilizare Denumire de utilizare identificată: Utilizare în domeniul textilelor -  Uz industrial
Categoria Procesului: PROC08a, PROC08b, PROC10, PROC13, PROC22
Substanţă furnizată în scopul acestei utilizări, sub formă de: În amestec
Sector de utilizare finală: SU05
Durata de serviciu ulterioară, relevantă pentru această utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea în mediu: ERC04
Sector de piaţă în funcţie de tipul de produs chimic: PC20, PC23, PC34
Categoria de articole aflate în legătură cu durata ulterioară a serviciului: AC05, AC06

Secţiunea 1: Titlu
Scurt titlu al scenariului de 
expunere

Cod 0432776

Definiţia produsului Substanţã cu un singur component

Nume produs Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Identificarea substanţei sau a amestecului

Numărul de scenarii de expunere 10

Procese şi activităţi acoperite de
scenariul de expunere

Descriere generală:
Produse cum ar fi regulatoare de pH, agenţi de floculare, agenţi de precipitare, agenţi de neutralizare.
Produse de tăbăcire, vopsire, finisare, impregnare şi îngrijire a pielii. Produse de vopsit, finisat şi impregnat
textilele; inclusiv agenţi de decolorare şi alţi agenţi de prelucrare. Producţia de textile, piele, blană.

Informaţii suplimentare Aplicaţie industrială.

Metodă de evaluare Vezi secţiunea 3

Anexă la fişa cu date de securitate extinsă (eFTS)

Secţiunea 2.1 Controlul expunerii mediului

Utilizarea industrială a aditivilor de prelucrare în procese şi produse, fără a deveni parte din articole

Caracteristicile produsului: Rapid biodegradabil

Cantităţile utilizate: 300 Tonnes/year

Frecvenţa şi durata utilizării:

Condiţii tehnice la faţa locului şi măsuri de
reducere sau limitare a eliberărilor, emisiilor
în aer sau în sol:

Pre-tratarea apelor uzate: Neutralizarea este necesară în mod normal înainte ca apele
uzate să fie descărcate în uzinele de tratare.
Tratarea apelor uzate:: Nu există date specifice. Toate apele contaminate trebuie să fie
procesate într-o staţie de tratare a apelor uzate industrială sau municipală, care să
realizeze atât tratamente primare cât şi secundare.

Fracţie din tonajul UE utilizat în regiune 40%

Tonaj utilizare regională 120

Zile de emisie 300

Fracţia eliberată în aer, provenită din proces 
(eliberare iniţială înainte de aplicarea 
măsurilor de gestionare a riscului)

0 kg/kg 

1 kg/kg Fracţia eliberată în apele uzate, provenită din 
proces (eliberare iniţială înainte de aplicarea 
măsurilor de gestionare a riscului)

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Expuneri generale 

Secţiunea 2: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Data emiterii/Data revizuirii 98/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizare în domeniul textilelor - IndustrialCitric Acid Monohydrate, Fine Granular



Condiţii şi măsuri legate de uzina municipală
de tratare a apelor reziduale:

Niciuna.

Condiţii şi măsuri legate de tratarea externă a
deşeurilor în vederea eliminării:

Fracţia din cantitatea utilizată care este transferată pentru tratare externă a deşeurilor:
Nu există date specifice.

Condiţii şi măsuri legate de tratarea externă a
deşeurilor în vederea recuperării:

Deşeuri solide.: Se poate arunca la gropile de gunoi sau incinerat, dar numai în
conformitate cu legislaţia locală privind eliminarea deşeurilor şi protecţiea mediului.
Recuperarea noroiului.: Fertilizator.

Debitul presupus al uzinei de tratare a apelor 
uzate pentru reţeaua locală de canalizare

Eliminare de la uzina de tratare a apelor uzate:: 2000000 L/zi

Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Caracteristicile produsului: Produse cum ar fi regulatoare de pH, agenţi de floculare, agenţi de precipitare, agenţi de
neutralizare. Produse de tăbăcire, vopsire, finisare, impregnare şi îngrijire a pielii.
Produse de vopsit, finisat şi impregnat textilele; inclusiv agenţi de decolorare şi alţi
agenţi de prelucrare.

Stare fizică: Solid/preparate apoase

Măsuri de control al ventilaţiei: A se asigura existenţa unei ventilaţii adecvate, în cazul în care există riscul formării de 
aerosoli sau al acumulării de vapori.

Sfaturi privind aspecte generale de igienă 
ocupaţională:

Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Protecţie personală: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/
echipament de protecție a feței.

Protecția respiratorie: Mască de protecţie împotriva prafului. În cazul generării de praf şi în lipsa unei ventilaţii
adecvate, se va purta un aparat respirator care să confere protecţie împotriva prafului /
ceţii.
manipularea unor cantităţi mai mari: aparat respirator cu butelii de oxigen

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Frecvenţa şi durata utilizării: Zile de emisie 300

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 0: Expuneri generale 

Secţiunea 3: Estimarea expunerii

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Mediu

Evaluarea expunerii (mediul înconjurător): A fost utilizat modelul EUSES.

Perioade de eliberare pe an ( zile 
pe an )

Indisponibil.

Fractiune utilizată la sursa 
principală

PEC mediu înconjurător, aer,
continuu: Media anuală /
Total.: 1.56x10-15 mg/m³ 

Local Cantităţile utilizate ( kg/zi )

Indisponibil.

Eliberare locală în aer ( kg/zi )

PEC local rezultat, apă (mg/l
): apa interstiţială din solul
agricol: 2.91x10-3 mg/l
PEC local rezultat, apă (mg/l
): apa interstiţială din păşuni:
1.16x10-3 mg/l
PEC local rezultat, apă (mg/l
): apa freatică de sub solul
agricol: 2.91x10-3 mg/l

Eliberare locală în ape 
reziduale ( kg/zi )

Indisponibil. Eliberare locală în sol ( kg/zi ) Indisponibil.

Mediu: PNECPEC

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Expuneri generale 

Data emiterii/Data revizuirii 99/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizare în domeniul textilelor - IndustrialCitric Acid Monohydrate, Fine Granular



Secţiunea 4: Îndrumări pentru verificarea conformităţii cu scenariul de expunere

Mediu Indisponibil.

Sănătate Indisponibil.

Estimarea expunerii: Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010). / Fără ventilaţie de evacuare locală

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Local Apă dulce ( mg/l ) Ape de suprafaţă / În cursul emisiei / Dizolvat: 2.92x10-2 
mg/l 
Ape de suprafaţă / Media anuală / Dizolvat: 2.67x10-2mg/
l 
Sediment din apã dulce / În cursul emisiei: 4.98x10-1 mg/
kg wwt 

Local Sol Media pentru solul destinat agriculturii: Total. / 30 zile:
5.87x10-1 mg/kg wwt
Media pentru solul destinat agriculturii: Total. / 180 zile:
1.93x10-1 mg/kg wwt
Media pentru păşuni: Total. / 180 zile: 7.70x10-2 mg/kg
wwt

Local Apă de mare ( mg/l ) Apă de mare / În cursul emisiei / Dizolvat: 1.01x10-1 mg/l 
Apă de mare / Media anuală / Dizolvat: 8.35x10-2 mg/l 
Sediment din apã de mare / În cursul emisiei: 1.73 mg/kg 
wwt 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 1: Expuneri generale 

Data emiterii/Data revizuirii 100/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizare în domeniul textilelor - IndustrialCitric Acid Monohydrate, Fine Granular



Citrique - Utilizarea acidului citric ca intermediar chimic - Industrial

Industrial

Lista descriptorilor de utilizare Denumire de utilizare identificată: Utilizare ca intermediar -  Uz industrial
Categoria Procesului: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08b
Substanţă furnizată în scopul acestei utilizări, sub formă de: Ca atare
Sector de utilizare finală: SU08, SU09
Durata de serviciu ulterioară, relevantă pentru această utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea în mediu: ERC06a
Sector de piaţă în funcţie de tipul de produs chimic: PC19
Categoria de articole aflate în legătură cu durata ulterioară a serviciului: Nu se aplică.

Secţiunea 1: Titlu
Scurt titlu al scenariului de 
expunere

Cod 0432776

Definiţia produsului Substanţã cu un singur component

Nume produs Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Identificarea substanţei sau a amestecului

Numărul de scenarii de expunere 2

Procese şi activităţi acoperite de
scenariul de expunere

Descriere generală:
Utilizare ca intermediar: Producţia în masă, la scară largă substanţelor chimice (inclusiv produse 
petroliere). Producţia produselor chimice fine.

Informaţii suplimentare Aplicaţie industrială.

Metodă de evaluare Vezi secţiunea 3

Anexă la fişa cu date de securitate extinsă (eFTS)

Secţiunea 2.1 Controlul expunerii mediului

Caracteristicile produsului: Intermediari

Cantităţile utilizate: 100 000 Tonnes/year

Frecvenţa şi durata utilizării:

Tonaj utilizare regională 3 000

Fracţie din tonajul regional utilizat local 10 000 kg/zi

Tonaj anual la nivelul centrului 3 000

Zile de emisie Zile de emisie 300 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi>4 ore 

Factor local de diluare în apa dulce Absent: 40 

Fracţia eliberată în aer, provenită din proces 
(eliberare iniţială înainte de aplicarea 
măsurilor de gestionare a riscului)

0 kg/kg 

0.007 kg/kg Fracţia eliberată în apele uzate, provenită din 
proces (eliberare iniţială înainte de aplicarea 
măsurilor de gestionare a riscului)

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Utilizare industrială care duce la fabricarea altei substanţe (utilizarea 
intermediarilor)

Secţiunea 2: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Data emiterii/Data revizuirii 101/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizarea acidului citric ca intermediar chimic -
Industrial

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Condiţii tehnice la faţa locului şi măsuri de
reducere sau limitare a eliberărilor, emisiilor
în aer sau în sol:

Pre-tratarea apelor uzate: Neutralizarea este necesară în mod normal înainte ca apele 
uzate să fie descărcate în uzinele de tratare.
Tratarea apelor uzate: Tratare biologică centrală a apelor uzate

Condiţii şi măsuri legate de uzina municipală
de tratare a apelor reziduale:

Niciuna.

Condiţii şi măsuri legate de tratarea externă a
deşeurilor în vederea eliminării:

Fracţia din cantitatea utilizată care este transferată pentru tratare externă a deşeurilor:
Nu există date specifice.

Condiţii şi măsuri legate de tratarea externă a
deşeurilor în vederea recuperării:

Deşeuri solide.: Se poate arunca la gropile de gunoi sau incinerat, dar numai în
conformitate cu legislaţia locală privind eliminarea deşeurilor şi protecţiea mediului.
Recuperarea noroiului.: Fertilizator.

Debitul presupus al uzinei de tratare a apelor 
uzate pentru reţeaua locală de canalizare

10,000 m³/zi

Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Caracteristicile produsului:

Caracteristicile produsului:

Material sub formă de pulbere, care poate duce la o explozie a prafului. / Material iritant

Material sub formă de pulbere, care poate duce la o explozie a prafului. / Material iritant

Stare fizică:

Stare fizică:

Solid sub formă de cristale. / Pulbere.

Solid sub formă de cristale. / Pulbere.

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Contact cu pielea: Palma unei mâini (240 cm2)

Contact cu pielea: Palmele ambelor mâini (480 cm2)

Măsuri de control al ventilaţiei:

Măsuri de control al ventilaţiei:

Nu se aplică.

A se manipula numai într-un loc cu ventilaţie locală de evacuare (sau altă ventilaţie 
adecvată). / eficienţă: 90% 

Sfaturi privind aspecte generale de igienă 
ocupaţională:

Sfaturi privind aspecte generale de igienă 
ocupaţională:

Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Protecţie personală:

Protecţie personală:

Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/
echipament de protecție a feței.

Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/
echipament de protecție a feței.

Protecția respiratorie: Mască de protecţie împotriva prafului. În cazul generării de praf şi în lipsa unei ventilaţii
adecvate, se va purta un aparat respirator care să confere protecţie împotriva prafului /
ceţii.
manipularea unor cantităţi mai mari: aparat respirator cu butelii de oxigen

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Frecvenţa şi durata utilizării:

Frecvenţa şi durata utilizării:

Zile de emisie 300 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi >4 ore 

Zile de emisie 300 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi >4 ore 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 0: Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 1: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată 

Data emiterii/Data revizuirii 102/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizarea acidului citric ca intermediar chimic -
Industrial

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Caracteristicile produsului:

Caracteristicile produsului:

Material sub formă de pulbere, care poate duce la o explozie a prafului. / Material iritant

Material sub formă de pulbere, care poate duce la o explozie a prafului. / Material iritant

Stare fizică:

Stare fizică:

Solid sub formă de cristale. / Pulbere.

Solid sub formă de cristale. / Pulbere.

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Contact cu pielea: Palma unei mâini (240 cm2)

Contact cu pielea: Palmele ambelor mâini (480 cm2)

Măsuri de control al ventilaţiei:

Măsuri de control al ventilaţiei:

A se manipula numai într-un loc cu ventilaţie locală de evacuare (sau altă ventilaţie 
adecvată). / eficienţă: 90% 

A se manipula numai într-un loc cu ventilaţie locală de evacuare (sau altă ventilaţie 
adecvată). / eficienţă: 90% 

Sfaturi privind aspecte generale de igienă 
ocupaţională:

Sfaturi privind aspecte generale de igienă 
ocupaţională:

Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Protecţie personală:

Protecţie personală:

Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/
echipament de protecție a feței.

Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/
echipament de protecție a feței.

Protecția respiratorie:

Protecția respiratorie:

Protecția respiratorie:

Mască de protecţie împotriva prafului. În cazul generării de praf şi în lipsa unei ventilaţii
adecvate, se va purta un aparat respirator care să confere protecţie împotriva prafului /
ceţii.
manipularea unor cantităţi mai mari: aparat respirator cu butelii de oxigen

Mască de protecţie împotriva prafului. În cazul generării de praf şi în lipsa unei ventilaţii
adecvate, se va purta un aparat respirator care să confere protecţie împotriva prafului /
ceţii.
manipularea unor cantităţi mai mari: aparat respirator cu butelii de oxigen

Mască de protecţie împotriva prafului. În cazul generării de praf şi în lipsa unei ventilaţii
adecvate, se va purta un aparat respirator care să confere protecţie împotriva prafului /
ceţii.
manipularea unor cantităţi mai mari: aparat respirator cu butelii de oxigen

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Frecvenţa şi durata utilizării:

Frecvenţa şi durata utilizării:

Zile de emisie 300 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi >4 ore 

Zile de emisie 300 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi >4 ore 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 2: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare)

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 3: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există 
posibilitatea de expunere 

Data emiterii/Data revizuirii 103/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizarea acidului citric ca intermediar chimic -
Industrial

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Caracteristicile produsului: Material sub formă de pulbere, care poate duce la o explozie a prafului. / Material iritant

Stare fizică: Solid sub formă de cristale. / Pulbere.

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Contact cu pielea: Palmele ambelor mâini (480 cm2)

Măsuri de control al ventilaţiei: A se manipula numai într-un loc cu ventilaţie locală de evacuare (sau altă ventilaţie 
adecvată). / eficienţă: 95% 

Sfaturi privind aspecte generale de igienă 
ocupaţională:

Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Protecţie personală: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/
echipament de protecție a feței.

Protecția respiratorie: Mască de protecţie împotriva prafului. În cazul generării de praf şi în lipsa unei ventilaţii
adecvate, se va purta un aparat respirator care să confere protecţie împotriva prafului /
ceţii.
manipularea unor cantităţi mai mari: aparat respirator cu butelii de oxigen

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Frecvenţa şi durata utilizării: Zile de emisie 300 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi >4 ore 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 4: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/
recipiente mari în cadrul unităţilor specializate 

Secţiunea 3: Estimarea expunerii

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Mediu

Evaluarea expunerii (mediul înconjurător): A fost utilizat modelul EUSES.

Perioade de eliberare pe an ( zile 
pe an )

Indisponibil.

Fractiune utilizată la sursa 
principală

PEC mediu înconjurător, aer,
continuu: Media anuală /
Total.: 5.45x10-16 mg/m³ 

Local Cantităţile utilizate ( kg/zi )

Indisponibil.

Eliberare locală în aer ( kg/zi )

PEC local rezultat, apă (mg/l
): apa interstiţială din solul
agricol: 0.000203 mg/l
PEC local rezultat, apă (mg/l
): apa interstiţială din păşuni:
0.0000813 mg/l
PEC local rezultat, apă (mg/l
): apa freatică de sub solul
agricol: 0.000203 mg/l

Eliberare locală în ape 
reziduale ( kg/zi )

Indisponibil. Eliberare locală în sol ( kg/zi ) Indisponibil.

Local Apă dulce ( mg/l ) Ape de suprafaţă / În cursul emisiei / Dizolvat: 0.0154 mg/
l 
Ape de suprafaţă / Media anuală / Dizolvat: 0.0154 mg/l 
Sediment din apã dulce / În cursul emisiei: 0.263 mg/kg 
wwt 

Mediu:

Local Sol Media pentru solul destinat agriculturii: Total. / 30 zile:
0.0411 mg/kg wwt
Media pentru solul destinat agriculturii: Total. / 180 zile:
0.0135 mg/kg wwt
Media pentru păşuni: Total. / 180 zile: 0.00539 mg/kg wwt

PNECPEC

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Utilizare industrială care duce la fabricarea altei substanţe (utilizarea 
intermediarilor)

Data emiterii/Data revizuirii 104/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizarea acidului citric ca intermediar chimic -
Industrial

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Estimarea expunerii:

Estimarea expunerii:

Estimarea expunerii:

Estimarea expunerii:

Estimarea expunerii:

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010). Fără ventilaţie de evacuare locală

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010). Cu ventilaţie de evacuare locală

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010). Cu ventilaţie de evacuare locală

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010). Cu ventilaţie de evacuare locală

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010). Cu ventilaţie de evacuare locală

Muncitori:

Muncitori:

Muncitori:

Muncitori:

Muncitori:

0.001 mg/kg/zi/zile 

0.01 mg/kg/zi/zile 

0.01 mg/kg/zi/zile 

0.36 mg/kg/zi/zile 

0.18 mg/kg/zi/zile 

Inhalare ( mg/m³ )

Inhalare ( mg/m³ )

Inhalare ( mg/m³ )

Inhalare ( mg/m³ )

Inhalare ( mg/m³ )

Dermic ( mg/kg/day )

Dermic ( mg/kg/day )

Dermic ( mg/kg/day )

Dermic ( mg/kg/day )

Dermic ( mg/kg/day )

0.3 mg/kg/zi/zile 

0.14 mg/kg/zi/zile 

0.03 mg/kg/zi/zile 

0.69 mg/kg/zi/zile 

0.69 mg/kg/zi/zile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimarea expunerii

Estimarea expunerii

Estimarea expunerii

Estimarea expunerii

Estimarea expunerii

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Local Apă de mare ( mg/l ) Apă de mare / În cursul emisiei / Dizolvat: 0.0084 mg/l 
Apă de mare / Media anuală / Dizolvat: 0.00716 mg/l 
Sediment din apã de mare / În cursul emisiei: 0.144 mg/
kg wwt 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 1: Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 2: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 3: Utilizare în proces de amestecare închis (sinteză sau formulare)

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 4: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există 
posibilitatea de expunere 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 5: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/
recipiente mari în cadrul unităţilor specializate 

Data emiterii/Data revizuirii 105/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizarea acidului citric ca intermediar chimic -
Industrial

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Secţiunea 4: Îndrumări pentru verificarea conformităţii cu scenariul de expunere

Mediu Indisponibil.

Sănătate Indisponibil.

Data emiterii/Data revizuirii 106/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizarea acidului citric ca intermediar chimic -
Industrial

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Citrique - Utilizarea acidului citric în domeniul produselor de curăţare - Industrial

Industrial

Lista descriptorilor de utilizare Denumire de utilizare identificată: Utilizarea acidului citric în domeniul produselor de curăţare -  Uz 
industrial
Categoria Procesului: PROC02, PROC04, PROC07, PROC08a, PROC08b, PROC09, PROC10, PROC13
Substanţă furnizată în scopul acestei utilizări, sub formă de: Ca atare, În amestec
Sector de utilizare finală: SU03
Durata de serviciu ulterioară, relevantă pentru această utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea în mediu: ERC02, ERC04, ERC08a, ERC08d, ERC09a, ERC09b
Sector de piaţă în funcţie de tipul de produs chimic: PC03, PC28, PC31, PC35, PC36, PC37
Categoria de articole aflate în legătură cu durata ulterioară a serviciului: AC08, AC35

Secţiunea 1: Titlu
Scurt titlu al scenariului de 
expunere

Cod 0432776

Definiţia produsului Substanţã cu un singur component

Nume produs Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Identificarea substanţei sau a amestecului

Numărul de scenarii de expunere 5

Procese şi activităţi acoperite de
scenariul de expunere

Descriere generală:
Utilizări industriale / Produse de tratarea aerului. PC06 Automotive Care Products***. Parfumuri, odorizante
. Preparate pentru lustruire şi ceruire. Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază de solvenţi
). Dedurizatori pentru apă. Produse chimice de tratare a apei.

Informaţii suplimentare Aplicaţie industrială.

Metodă de evaluare Vezi secţiunea 3

Anexă la fişa cu date de securitate extinsă (eFTS)

Secţiunea 2.1 Controlul expunerii mediului

Caracteristicile produsului: Rapid biodegradabil

Cantităţile utilizate: 100 000 Tonnes/year

Frecvenţa şi durata utilizării:

Fracţie din tonajul UE utilizat în regiune 10%

Tonaj utilizare regională 10 000 Tonnes/year

Fracţie din tonajul regional utilizat local 200,000 kg/zi

Tonaj anual la nivelul centrului 10 kg/zi

Zile de emisie 365 zile pe an

Factor local de diluare în apa dulce 10

Factor local de diluare în apa de mare 100

Fracţia eliberată în aer, provenită din proces 
(eliberare iniţială înainte de aplicarea 
măsurilor de gestionare a riscului)

0 kg/kg

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Expuneri generale 

Secţiunea 2: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Data emiterii/Data revizuirii 107/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizarea acidului citric în domeniul 
produselor de curăţare - Industrial

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Condiţii tehnice la faţa locului şi măsuri de
reducere sau limitare a eliberărilor, emisiilor
în aer sau în sol:

Pre-tratarea apelor uzate: Neutralizarea este necesară în mod normal înainte ca apele 
uzate să fie descărcate în uzinele de tratare.
Tratarea apelor uzate: Tratare biologică centrală a apelor uzate

Condiţii şi măsuri legate de uzina municipală
de tratare a apelor reziduale:

Niciuna.

Condiţii şi măsuri legate de tratarea externă a
deşeurilor în vederea eliminării:

Fracţia din cantitatea utilizată care este transferată pentru tratare externă a deşeurilor:
Nu există date specifice.

Condiţii şi măsuri legate de tratarea externă a
deşeurilor în vederea recuperării:

Deşeuri solide.: Se poate arunca la gropile de gunoi sau incinerat, dar numai în
conformitate cu legislaţia locală privind eliminarea deşeurilor şi protecţiea mediului.
Recuperarea noroiului.: Fertilizator.

1 kg/kgFracţia eliberată în apele uzate, provenită din 
proces (eliberare iniţială înainte de aplicarea 
măsurilor de gestionare a riscului)

Debitul presupus al uzinei de tratare a apelor 
uzate pentru reţeaua locală de canalizare

Eliminare de la uzina de tratare a apelor uzate: 2000000 L/zi

Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Caracteristicile produsului:

Caracteristicile produsului:

Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază de solvenţi). PC06 Automotive
Care Products***.
Fugacitate: joasă

Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază de solvenţi). PC06 Automotive
Care Products***.
Fugacitate: joasă

Concentraţia substanţei în produs:

Concentraţia substanţei în produs:

Concentraţie >25%

Concentraţie >25%

Stare fizică:

Stare fizică:

Solid granulat. /preparate apoase

Solid granulat. /preparate apoase

Măsuri de control al ventilaţiei:

Măsuri de control al ventilaţiei:

Fără ventilaţie de evacuare locală

Fără ventilaţie de evacuare locală

Sfaturi privind aspecte generale de igienă 
ocupaţională:

Sfaturi privind aspecte generale de igienă 
ocupaţională:

Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Protecţie personală:

Protecţie personală:

Ochelari de protecţie. / Mănuşi. / Folosiţi îmbrăcăminte de lucru cu mâneci lungi.

Ochelari de protecţie. / Mănuşi. / Folosiţi îmbrăcăminte de lucru cu mâneci lungi.

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Frecvenţa şi durata utilizării:

Frecvenţa şi durata utilizării:

Zile de emisie 365 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi>4 ore 

Zile de emisie 365 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi>4 ore 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 0: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 1: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există 
posibilitatea de expunere 

Data emiterii/Data revizuirii 108/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizarea acidului citric în domeniul 
produselor de curăţare - Industrial

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Caracteristicile produsului:

Caracteristicile produsului:

Caracteristicile produsului:

Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază de solvenţi) / PC06 Automotive
Care Products*** / Fugacitate: ridicat

Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază de solvenţi). PC06 Automotive
Care Products***.
Fugacitate: joasă

Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază de solvenţi). PC06 Automotive
Care Products***.
Fugacitate: joasă

Concentraţia substanţei în produs:

Concentraţia substanţei în produs:

Concentraţia substanţei în produs:

Concentraţie >25%

Concentraţie >25%

Concentraţie >25%

Stare fizică:

Stare fizică:

Stare fizică:

Solid granulat. /preparate apoase

Solid granulat. /preparate apoase

Solid granulat. /preparate apoase

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Contact cu pielea: 2 Mâini (1500 cm2)

Contact cu pielea: 2 Mâini (960 cm2)

Măsuri de control al ventilaţiei:

Măsuri de control al ventilaţiei:

A se manipula numai într-un loc cu ventilaţie locală de evacuare (sau altă ventilaţie 
adecvată). / eficienţă: 95% 

Fără ventilaţie de evacuare locală

Sfaturi privind aspecte generale de igienă 
ocupaţională:

Sfaturi privind aspecte generale de igienă 
ocupaţională:

Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Protecţie personală:

Protecţie personală:

Ochelari de protecţie. / Mănuşi. / Folosiţi îmbrăcăminte de lucru cu mâneci lungi.

Ochelari de protecţie. / Mănuşi. / Folosiţi îmbrăcăminte de lucru cu mâneci lungi.

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Frecvenţa şi durata utilizării:

Frecvenţa şi durata utilizării:

Frecvenţa şi durata utilizării:

Zile de emisie 365 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi>4 ore 

Zile de emisie 365 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi>4 ore 

Zile de emisie 365 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi>4 ore 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 2: Pulverizarea în mediul industrial și aplicații 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 3: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/
recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 4: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/
recipiente mari în cadrul unităţilor specializate 

Data emiterii/Data revizuirii 109/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizarea acidului citric în domeniul 
produselor de curăţare - Industrial

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Caracteristicile produsului:

Caracteristicile produsului:

Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază de solvenţi). PC06 Automotive
Care Products***.
Fugacitate: joasă

Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază de solvenţi). PC06 Automotive
Care Products***.
Fugacitate: joasă

Concentraţia substanţei în produs:

Concentraţia substanţei în produs:

Concentraţie >25%

Concentraţie >25%

Stare fizică:

Stare fizică:

Solid granulat. /preparate apoase

Solid granulat. /preparate apoase

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Contact cu pielea: Palmele ambelor mâini (480 cm2)

Contact cu pielea: Palmele ambelor mâini (480 cm2)

Contact cu pielea: 2 Mâini (960 cm2)

Măsuri de control al ventilaţiei:

Măsuri de control al ventilaţiei:

Măsuri de control al ventilaţiei:

Fără ventilaţie de evacuare locală

Fără ventilaţie de evacuare locală

Fără ventilaţie de evacuare locală

Sfaturi privind aspecte generale de igienă 
ocupaţională:

Sfaturi privind aspecte generale de igienă 
ocupaţională:

Sfaturi privind aspecte generale de igienă 
ocupaţională:

Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Protecţie personală:

Protecţie personală:

Protecţie personală:

Ochelari de protecţie. / Mănuşi. / Folosiţi îmbrăcăminte de lucru cu mâneci lungi.

Ochelari de protecţie. / Mănuşi. / Folosiţi îmbrăcăminte de lucru cu mâneci lungi.

Ochelari de protecţie. / Mănuşi. / Folosiţi îmbrăcăminte de lucru cu mâneci lungi.

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Frecvenţa şi durata utilizării:

Frecvenţa şi durata utilizării:

Zile de emisie 365 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi>4 ore 

Zile de emisie 365 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi>4 ore 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 5: Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere 
dedicată, incluzând cântărire)

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 6: Aplicarea de adezivi și alte straturi cu rola sau pensula 

Data emiterii/Data revizuirii 110/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizarea acidului citric în domeniul 
produselor de curăţare - Industrial

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Caracteristicile produsului: Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază de solvenţi). PC06 Automotive
Care Products***.
Fugacitate: joasă

Concentraţia substanţei în produs: Concentraţie >25%

Stare fizică: Solid granulat. /preparate apoase

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Contact cu pielea: Palmele ambelor mâini (480 cm2)

Măsuri de control al ventilaţiei: Fără ventilaţie de evacuare locală

Sfaturi privind aspecte generale de igienă 
ocupaţională:

Asiguraţi un nivel bun de igienă industrială.

Protecţie personală: Ochelari de protecţie. / Mănuşi. / Folosiţi îmbrăcăminte de lucru cu mâneci lungi.

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Frecvenţa şi durata utilizării: Zile de emisie 365 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi>4 ore 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 7: Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare

Secţiunea 3: Estimarea expunerii

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Mediu

Evaluarea expunerii (mediul înconjurător): A fost utilizat modelul EUSES.

Perioade de eliberare pe an ( zile 
pe an )

Indisponibil.

Fractiune utilizată la sursa 
principală

PEC mediu înconjurător, aer,
continuu: Media anuală /
Total.: 1.3x10-15 mg/m³ 

Local Cantităţile utilizate ( kg/zi )

Indisponibil.

Eliberare locală în aer ( kg/zi )

PEC local rezultat, apă (mg/l
): apa interstiţială din solul
agricol: 1.99x10-3 mg/l
PEC local rezultat, apă (mg/l
): apa interstiţială din păşuni:
7.95x10-4 mg/l
PEC local rezultat, apă (mg/l
): apa freatică de sub solul
agricol: 1.99x10-3 mg/l

Eliberare locală în ape 
reziduale ( kg/zi )

Indisponibil. Eliberare locală în sol ( kg/zi ) Indisponibil.

Local Apă dulce ( mg/l ) Ape de suprafaţă / În cursul emisiei / Dizolvat: 2.48x10-2 
mg/l 
Ape de suprafaţă / Media anuală / Dizolvat: 2.48x10-2mg/
l 
Sediment din apã dulce / În cursul emisiei: 4.23x10-1 mg/
kg wwt 

Mediu:

Local Sol Media pentru solul destinat agriculturii: Total. / 30 zile:
4.02x10-1 mg/kg wwt
Media pentru solul destinat agriculturii: Total. / 180 zile:
1.32x10-1 mg/kg wwt
Media pentru păşuni: Total. / 180 zile: 5.27x10-2 mg/kg
wwt

PNECPEC

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Expuneri generale 

Data emiterii/Data revizuirii 111/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizarea acidului citric în domeniul 
produselor de curăţare - Industrial

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Estimarea expunerii:

Estimarea expunerii:

Estimarea expunerii:

Estimarea expunerii:

Estimarea expunerii:

Estimarea expunerii:

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010).

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010).

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010).

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010).

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010).

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010).

Muncitori:

Muncitori:

Muncitori:

Muncitori:

0.71 mg/kg/zi/zile 

0.07 mg/kg/zi/zile 

0.014 mg/kg/zi/zile 

0.01 mg/kg/zi/zile 

Inhalare ( mg/m³ )

Inhalare ( mg/m³ )

Inhalare ( mg/m³ )

Inhalare ( mg/m³ )

Dermic ( mg/kg/day )

Dermic ( mg/kg/day )

Dermic ( mg/kg/day )

Dermic ( mg/kg/day )

2.14 mg/kg/zi/zile 

13.7 mg/kg/zi/zile 

6.9 mg/kg/zi/zile 

6.9 mg/kg/zi/zile 

Estimarea expunerii

Estimarea expunerii

Estimarea expunerii

Estimarea expunerii

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Local Apă de mare ( mg/l ) Apă de mare / În cursul emisiei / Dizolvat: 2.37x10-3 mg/l 
Apă de mare / Media anuală / Dizolvat: 2.37x10-3 mg/l 
Sediment din apã de mare / În cursul emisiei: 4.05x10-2 
mg/kg wwt 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 1: Utilizare în proces închis, continuu cu expunere ocazională controlată 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 2: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există 
posibilitatea de expunere 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 3: Pulverizarea în mediul industrial și aplicații 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 4: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/
recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 5: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/
recipiente mari în cadrul unităţilor specializate 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 6: Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere 
dedicată, incluzând cântărire)

Data emiterii/Data revizuirii 112/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizarea acidului citric în domeniul 
produselor de curăţare - Industrial

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Secţiunea 4: Îndrumări pentru verificarea conformităţii cu scenariul de expunere

Mediu Indisponibil.

Sănătate Indisponibil.

Estimarea expunerii:

Estimarea expunerii:

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010).

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010).

Muncitori:

Muncitori:

0.07 mg/kg/zi/zile 

0.014 mg/kg/zi/zile 

Inhalare ( mg/m³ )

Inhalare ( mg/m³ )

Dermic ( mg/kg/day )

Dermic ( mg/kg/day )

27.4 mg/kg/zi/zile 

13.7 mg/kg/zi/zile 

Estimarea expunerii

Estimarea expunerii

DNEL

DNEL

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 7: Aplicarea de adezivi și alte straturi cu rola sau pensula 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 8: Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare

Data emiterii/Data revizuirii 113/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizarea acidului citric în domeniul 
produselor de curăţare - Industrial

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Citrique - Utilizarea acidului citric în domeniul produselor de curăţare - Profesional

Profesional

Lista descriptorilor de utilizare Denumire de utilizare identificată: Utilizarea acidului citric în domeniul produselor de curăţare -  Utilizare 
profesională
Categoria Procesului: PROC01, PROC04, PROC08a, PROC09, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19
Substanţă furnizată în scopul acestei utilizări, sub formă de: În amestec
Sector de utilizare finală: Nu se aplică.
Durata de serviciu ulterioară, relevantă pentru această utilizare: Nu.
Categoria privind eliberarea în mediu: ERC02, ERC04, ERC08a, ERC08d, ERC09a, ERC09b
Sector de piaţă în funcţie de tipul de produs chimic: PC03, PC28, PC31, PC35, PC36, PC37
Categoria de articole aflate în legătură cu durata ulterioară a serviciului: AC08, AC35

Secţiunea 1: Titlu
Scurt titlu al scenariului de 
expunere

Cod 0432776

Definiţia produsului Substanţã cu un singur component

Nume produs Citric Acid Monohydrate, Fine Granular

Identificarea substanţei sau a amestecului

Numărul de scenarii de expunere 5

Procese şi activităţi acoperite de
scenariul de expunere

Descriere generală:
Utilizări profesionale / Produse de tratarea aerului. PC06 Automotive Care Products***. Parfumuri,
odorizante. Preparate pentru lustruire şi ceruire. Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază
de solvenţi). Dedurizatori pentru apă. Produse chimice de tratare a apei.

Informaţii suplimentare Aplicaţie profesională.

Metodă de evaluare Vezi secţiunea 3

Anexă la fişa cu date de securitate extinsă (eFTS)

Secţiunea 2.1 Controlul expunerii mediului

Nu este identificată nicio măsură specifică de gestionare a riscului în afară de condiţiile operaţionale stipulate.

Caracteristicile produsului: Rapid biodegradabil

Cantităţile utilizate: 100 000 Tonnes/year

Frecvenţa şi durata utilizării:

Fracţie din tonajul UE utilizat în regiune 10%

Tonaj utilizare regională 10 000 Tonnes/year

Fracţie din tonajul regional utilizat local 200,000 kg/zi

Tonaj anual la nivelul centrului 10 kg/zi

Zile de emisie 365 zile pe an

Factor local de diluare în apa dulce 10

Factor local de diluare în apa de mare 100

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 0: Expuneri generale 

Secţiunea 2: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Data emiterii/Data revizuirii 114/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizarea acidului citric în domeniul 
produselor de curăţare - Profesional

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Caracteristicile produsului:

Caracteristicile produsului:

Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază de solvenţi). PC06 Automotive
Care Products***.
Fugacitate: joasă

Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază de solvenţi). PC06 Automotive
Care Products***.
Fugacitate: joasă

Concentraţia substanţei în produs:

Concentraţia substanţei în produs:

Concentraţie >25%

Concentraţie >25%

Stare fizică:

Stare fizică:

Solid granulat. /preparate apoase

Solid granulat. /preparate apoase

Cantităţile utilizate:

Cantităţile utilizate:

Cantitatea zilnică per centru: 10 kg/zi 

Cantitatea zilnică per centru: 10 kg/zi 

Alte condiţii operaţionale date care afectează 
expunerea muncitorilor:

Alte condiţii operaţionale date care afectează 
expunerea muncitorilor:

preparate lichide: Controlarea nivelului pH-ului.
Solid granulat.: În cursul aplicării, produsul nu formează praf.

preparate lichide: Controlarea nivelului pH-ului.
Solid granulat.: În cursul aplicării, produsul nu formează praf.

Condiţii tehnice şi măsuri pentru prevenirea
dispersiei de la sursă către muncitori:

Condiţii tehnice şi măsuri pentru prevenirea
dispersiei de la sursă către muncitori:

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Măsuri de control al ventilaţiei:

Măsuri de control al ventilaţiei:

Fără ventilaţie de evacuare locală

Fără ventilaţie de evacuare locală

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Frecvenţa şi durata utilizării:

Frecvenţa şi durata utilizării:

Zile de emisie 365 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi 15 min. (Produse de spălare a textilelor şi veselei
)
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi 30 min (PC06 Automotive Care Products***)

Zile de emisie 365 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi 15 min. (Produse de spălare a textilelor şi veselei
)
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi 30 min (PC06 Automotive Care Products***)

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 0: Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 1: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există 
posibilitatea de expunere 

Data emiterii/Data revizuirii 115/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizarea acidului citric în domeniul 
produselor de curăţare - Profesional

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Caracteristicile produsului:

Caracteristicile produsului:

Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază de solvenţi). PC06 Automotive
Care Products***.
Fugacitate: joasă

Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază de solvenţi). PC06 Automotive
Care Products***.
Fugacitate: joasă

Concentraţia substanţei în produs:

Concentraţia substanţei în produs:

Concentraţie >25%

Concentraţie >25%

Stare fizică:

Stare fizică:

Solid granulat. /preparate apoase

Solid granulat. /preparate apoase

Cantităţile utilizate:

Cantităţile utilizate:

Cantitatea zilnică per centru: 10 kg/zi 

Cantitatea zilnică per centru: 10 kg/zi 

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Contact cu pielea: 2 Mâini (960 cm2)

Contact cu pielea: Palmele ambelor mâini (480 cm2)

Alte condiţii operaţionale date care afectează 
expunerea muncitorilor:

Alte condiţii operaţionale date care afectează 
expunerea muncitorilor:

preparate lichide: Controlarea nivelului pH-ului.
Solid granulat.: În cursul aplicării, produsul nu formează praf.

preparate lichide: Controlarea nivelului pH-ului.
Solid granulat.: În cursul aplicării, produsul nu formează praf.

Condiţii tehnice şi măsuri pentru prevenirea
dispersiei de la sursă către muncitori:

Condiţii tehnice şi măsuri pentru prevenirea
dispersiei de la sursă către muncitori:

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Măsuri de control al ventilaţiei:

Măsuri de control al ventilaţiei:

Fără ventilaţie de evacuare locală

Fără ventilaţie de evacuare locală

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Frecvenţa şi durata utilizării:

Frecvenţa şi durata utilizării:

Zile de emisie 365 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi 15 min. (Produse de spălare a textilelor şi veselei
)
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi 30 min (PC06 Automotive Care Products***)

Zile de emisie 365 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi 15 min. (Produse de spălare a textilelor şi veselei
)
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi 30 min (PC06 Automotive Care Products***)

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 2: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/
recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 3: Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere 
dedicată, incluzând cântărire)

Data emiterii/Data revizuirii 116/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizarea acidului citric în domeniul 
produselor de curăţare - Profesional

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Caracteristicile produsului:

Caracteristicile produsului:

Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază de solvenţi). PC06 Automotive
Care Products***.
Fugacitate: joasă

Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază de solvenţi). PC06 Automotive
Care Products***.
Fugacitate: joasă

Concentraţia substanţei în produs:

Concentraţia substanţei în produs:

Concentraţie >25%

Concentraţie >25%

Stare fizică:

Stare fizică:

Solid granulat. /preparate apoase

Solid granulat. /preparate apoase

Cantităţile utilizate:

Cantităţile utilizate:

Cantitatea zilnică per centru: 10 kg/zi 

Cantitatea zilnică per centru: 10 kg/zi 

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Contact cu pielea: 2 Mâini (960 cm2)

Contact cu pielea: 2 Mâini (1500 cm2)

Alte condiţii operaţionale date care afectează 
expunerea muncitorilor:

Alte condiţii operaţionale date care afectează 
expunerea muncitorilor:

preparate lichide: Controlarea nivelului pH-ului.
Solid granulat.: În cursul aplicării, produsul nu formează praf.

preparate lichide: Controlarea nivelului pH-ului.
Solid granulat.: În cursul aplicării, produsul nu formează praf.

Condiţii tehnice şi măsuri pentru prevenirea
dispersiei de la sursă către muncitori:

Condiţii tehnice şi măsuri pentru prevenirea
dispersiei de la sursă către muncitori:

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Măsuri de control al ventilaţiei:

Măsuri de control al ventilaţiei:

Fără ventilaţie de evacuare locală

Fără ventilaţie de evacuare locală

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Frecvenţa şi durata utilizării:

Frecvenţa şi durata utilizării:

Zile de emisie 365 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi 15 min. (Produse de spălare a textilelor şi veselei
)
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi 30 min (PC06 Automotive Care Products***)

Zile de emisie 365 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi 15 min. (Produse de spălare a textilelor şi veselei
)
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi 30 min (PC06 Automotive Care Products***)

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 4: Aplicarea de adezivi și alte straturi cu rola sau pensula 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 5: Pulverizarea în afara mediului industrial și/sau aplicații 

Data emiterii/Data revizuirii 117/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizarea acidului citric în domeniul 
produselor de curăţare - Profesional

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Secţiunea 2.2 Controlul expunerii muncitorilor

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Greutate corporală: Absent 70 kg 
Volum de respiraţie în condiţiile de utilizare: Absent:  10 m³/zi 

Caracteristicile produsului:

Caracteristicile produsului:

Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază de solvenţi). PC06 Automotive
Care Products***.
Fugacitate: joasă

Produse de spălare şi curăţare (inclusiv produse pe bază de solvenţi). PC06 Automotive
Care Products***.
Fugacitate: joasă

Concentraţia substanţei în produs:

Concentraţia substanţei în produs:

Concentraţie >25%

Concentraţie >25%

Stare fizică:

Stare fizică:

Solid granulat. /preparate apoase

Solid granulat. /preparate apoase

Cantităţile utilizate:

Cantităţile utilizate:

Cantitatea zilnică per centru: 10 kg/zi 

Cantitatea zilnică per centru: 10 kg/zi 

Factori umani care nu sunt influenţaţi de 
managementul riscurilor:

Contact cu pielea: Ambele mâini şi antebraţele (1980 cm ²)

Alte condiţii operaţionale date care afectează 
expunerea muncitorilor:

Alte condiţii operaţionale date care afectează 
expunerea muncitorilor:

preparate lichide: Controlarea nivelului pH-ului.
Solid granulat.: În cursul aplicării, produsul nu formează praf.

preparate lichide: Controlarea nivelului pH-ului.
Solid granulat.: În cursul aplicării, produsul nu formează praf.

Condiţii tehnice şi măsuri pentru prevenirea
dispersiei de la sursă către muncitori:

Condiţii tehnice şi măsuri pentru prevenirea
dispersiei de la sursă către muncitori:

Nu se aplică.

Nu se aplică.

Măsuri de control al ventilaţiei:

Măsuri de control al ventilaţiei:

Fără ventilaţie de evacuare locală

Fără ventilaţie de evacuare locală

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Scenarii contribuitoare: Condiţii operaţionale şi măsuri de gestionare a riscului

Frecvenţa şi durata utilizării:

Frecvenţa şi durata utilizării:

Zile de emisie 365 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi 15 min. (Produse de spălare a textilelor şi veselei
)
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi 30 min (PC06 Automotive Care Products***)

Zile de emisie 365 
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi 15 min. (Produse de spălare a textilelor şi veselei
)
Durata expunerii pe zi: 1 aplicare pe zi 30 min (PC06 Automotive Care Products***)

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 6: Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 7: Amestecare manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil doar echipament
personal de protecţie

Data emiterii/Data revizuirii 118/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizarea acidului citric în domeniul 
produselor de curăţare - Profesional

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Secţiunea 3: Estimarea expunerii

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Mediu

Estimarea expunerii:

Estimarea expunerii:

Estimarea expunerii:

Estimarea expunerii:

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010).

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010).

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010).

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010).

Muncitori:

Muncitori:

0.07 mg/kg/zi/zile 

0.07 mg/kg/zi/zile 

Inhalare ( mg/m³ )

Inhalare ( mg/m³ )

Dermic ( mg/kg/day )

Dermic ( mg/kg/day )

13.7 mg/kg/zi/zile 

6.86 mg/kg/zi/zile 

Estimarea expunerii

Estimarea expunerii

DNEL

DNEL

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Evaluarea expunerii (mediul înconjurător): A fost utilizat modelul EUSES.

Perioade de eliberare pe an ( zile 
pe an )

Indisponibil.

Fractiune utilizată la sursa 
principală

Vezi estimarea de expunere 
în mediu industrial pentru 
acest scenariu de expunere.

Local Cantităţile utilizate ( kg/zi )

Indisponibil.

Eliberare locală în aer ( kg/zi )

Vezi estimarea de expunere 
în mediu industrial pentru 
acest scenariu de expunere.

Eliberare locală în ape 
reziduale ( kg/zi )

Indisponibil. Eliberare locală în sol ( kg/zi ) Indisponibil.

Local Apă dulce ( mg/l ) Vezi estimarea de expunere în mediu industrial pentru 
acest scenariu de expunere.

Mediu:

Local Sol Vezi estimarea de expunere în mediu industrial pentru 
acest scenariu de expunere.

PNEC

Local Apă de mare ( mg/l ) Vezi estimarea de expunere în mediu industrial pentru 
acest scenariu de expunere.

PEC

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 0: Utilizare în proces închis, fără probabilitate de expunere 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 1: Utilizare în sistem discontinuu sau în alt proces (sinteză) unde există 
posibilitatea de expunere 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 2: Transferul de substanţă sau preparate (încărcare/descărcare) din/în vase/
recipiente mari în cadrul unităţilor nespecializate 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 3: Transferul de substanţă sau preparat în recipiente mici (linie de umplere 
dedicată, incluzând cântărire)

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii mediului la 4: Expuneri generale 

Data emiterii/Data revizuirii 119/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizarea acidului citric în domeniul 
produselor de curăţare - Profesional

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular



Secţiunea 4: Îndrumări pentru verificarea conformităţii cu scenariul de expunere

Mediu Indisponibil.

Sănătate Indisponibil.

Estimarea expunerii:

Estimarea expunerii:

Estimarea expunerii:

Estimarea expunerii:

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010).

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010).

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010).

Model ECETOC TRA utilizat (ediţia mai 2010).

Muncitori:

Muncitori:

Muncitori:

0.07 mg/kg/zi/zile 

0.14 mg/kg/zi/zile 

0.07 mg/kg/zi/zile 

Inhalare ( mg/m³ )

Inhalare ( mg/m³ )

Inhalare ( mg/m³ )

Dermic ( mg/kg/day )

Dermic ( mg/kg/day )

Dermic ( mg/kg/day )

27.4 mg/kg/zi/zile 

107 mg/kg/zi/zile 

141 mg/kg/zi/zile 

Estimarea expunerii

Estimarea expunerii

Estimarea expunerii

DNEL

DNEL

DNEL

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Estimarea expunerii şi referinţe privind sursa sa - Muncitori

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 5: Aplicarea de adezivi și alte straturi cu rola sau pensula 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 6: Pulverizarea în afara mediului industrial și/sau aplicații 

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 7: Tratarea articolelor prin scufundare şiturnare

Scenariu ajutător pentru controlul expunerii muncitorilor la 8: Amestecare manuală cu contact apropiat şi fiind disponibil doar echipament
personal de protecţie

Data emiterii/Data revizuirii 120/120^(ES Revision date)

Citrique - Utilizarea acidului citric în domeniul 
produselor de curăţare - Profesional

Citric Acid Monohydrate, Fine Granular


