Прилог 6
ДОСИЈЕ О ХЕМИКАЛИЈИ ЗА СУПСТАНЦУ КОЈА ИЗАЗИВА ЗАБРИНУТОСТ,
ОДНОСНО СМЕШУ КОЈА САДРЖИ ТУ СУПСТАНЦУ
1. Општи подаци о хемикалији
Регистарски број
хемикалије

Трговачко име
хемикалије

Царинска тарифна
ознака

Количина стављена у
промет (t)

Година

2. Порекло хемикалије
Количина (t)
Стављање у промет
2.1. Производња

Извоз
За производњу хемикалије
Сопствено коришћење

За производњу производа
За сопствене потребе

Произвођач
Земља произвођача
Количина (t)
2.2. Увоз

Стављање у промет
Извоз
За производњу хемикалије
Сопствено коришћење

За производњу производа
За сопствене потребе

Снабдевач хемикалије

Матични број

ПИБ
Количина (t)

2.3. Даље коришћење

За производњу хемикалије
Сопствено коришћење

За производњу производа
За сопствене потребе

2.4. Супстанца која изазива забринутост присутна је у производу у концентрацији већој од 0,1% (м/м)*.

_____________________
* Попуњава се у случају када се супстанца која изазива забринутост користи за производњу производа.
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3. Начин коришћења хемикалије
Категорија коришћења
(наводи се шифра из Списка шифара
за категорију коришћења)

Сектор индустрије
(наводи се шифра делатности
у складу са прописом којим се
уређује класификација делатности)

Количина по
категорији коришћења (т)

Начин коришћења за стављање у промет
1.
2.
3.
4.
Начин коришћења за извоз
1.
2.
3.
4.
Начин коришћења за производњу хемикалије
1.
2.
3.
4.
Начин коришћења за производњу производа
1.
2.
3.
4.
Начин коришћења за сопствене потребе
1.
2.
3.
4.
Навести начине коришћења који се не препоручују

4. Обележавање хемикалије
а. Обележавање према DSD/DPD Правилнику

б. Обележавање према CLP/GHS Правилнику

Знак опасности

Ознака за пиктограм опасности и реч упозорења

Ознака ризика

Обавештење о опасности

5. Састав хемикалије
Редни
број

CAS број

EC број

REACH
регистарски број

Хемијски назив за
супстанцу или трговачко
име за смешу

Класа опасности, категорија
ефекта за CMR супстанце и ознака
ризика према DSD/DPD
Правилнику

Класа и категорија
Масени удео (%)
опасности, обавештење о
опасности према
CLP/GHS Правилнику

Хемијски назив за
супстанцу

Класа опасности, категорија
ефекта за CMR супстанце и ознака
ризика према DSD/DPD
Правилнику

Класа и категорија
Масени удео (%)
опасности, обавештење о
опасности према
CLP/GHS Правилнику

1.
2
3.
4.
Идентификоване супстанце које изазивају забринутост (SVHC)
Редни
број

CAS број

EC број

REACH
регистарски број

5.
6.
7.
Нечистоћа
1.
2.
5.1. Подаци о сурфактанту
Редни
број
супст.

Назив произвођача

Земља произвођача

Хемијски назив за супстанцу или
трговачко име за смешу (сурфактанта)

5.2. Број и датум акта којим је одобрено коришћење алтернативног хемијског назива супстанце
Редни
број
супст.

Број и датум акта којим је одобрено коришћење алтернативног хемијског назива супстанце

Биоразградљивост

6. Садржај испарљивих органских једињења (г/л)
6.1. Подкатегорије смеше, која се као премаз (боја и лак) наноси на зграде, њихову опрему и
уградне делове
а
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6.2. Подкатегорије смеше, која се користи као средство и премаз за репарацију
друмских возила
а
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Укупан садржај испарљивих органских једињења (г/л)

7. Мере за управљање ризиком које се примењују у циљу адекватне контроле ризика од хемикалија
7.1. Навести мере за управљање ризиком које се примењују на раду приликом процеса производње или даљег коришћења
Техничке мере
Организационе мере
Мере личне заштите

8. Подаци о безбеднијим алтернативним супстанцама (уколико су доступни):
8.1 Безбеднија алтернативна супстанца за супстанцу која изазива забринутост:
Редни број супстанце (SVHC) из тачке 5.

Хемијски назив алтернативне супстанце

ЦАС број
CAS

ЕЦ број
EC

8.2 Класификација
а. Класификација према DSD/DPD Правилнику

б. Класификација према CLP/GHS Правилнику

Класа опасности, категорија ефекта за CMR супстанце

Класа и категорија опасности

Ознака ризика

Обавештење о опасности

8.3 Да ли је потребно вршити измене у производном процесу у случају замене супстанце безбеднијом алтернативом?
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8.4 Да ли је извршена социо-економска процена о изводљивости замене?
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Потпис одговорног лица:
________________________

