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1. Ejner Hessel – tjærefjerner med xylen 
Ejner Hessel er autoriseret forhandler af Mercedes-Benz, Renault og Smart samt Zorzi anhængere og PM-kraner.  Ejner Hessel er 
Danmarks største bilforhandler repræsenteret i 22 danske byer. Virksomhedens største værksted og udstillingshal ligger i Tilst ved År-
hus.  
På værkstedet i Tilst ved Århus er der en større klargøringsafdeling, hvor der anvendes mange kemiske produkter.  
 
Kortlægning af tjærefjernerens anvendelse 
I klargøringsafdelingen anvendes produktet til fjernelse af tjæreaflejringer og lign. på bilerne. Produktet Tjærefjerner er klassificeret som 
brandfarligt, det irriterer huden, og det er farligt ved indånding og ved hudkontakt.  
Sikkerhedsdatabladet for tjærefjerneren har vedhæftet et eksponeringsscenarie for xylen, som udgør 80% af produktet. Leverandøren 
kan vælge at vedhæfte et eksponeringsscenarie for produktet samlet eller for indholdsstoffer, der er i produktet. Denne leverandør har 
valgt det sidste.  
 
Produktet ”tjærefjerner” leveres til virksomheden i større beholdere – 25 liters dunke.  
Der foretages en omhældning af produktet til en mindre forstøver. Omhældningen foretages manuelt uden brug af pumpe eller andet.  
Derefter anvendes produktet ved at sprøjte det på de områder af bilen, hvor tjæreholdigt snavs skal fjernes. Produktet sidder på bilen i 
kort tid, hvorefter det tørres af med en klud eller svamp.  
Processerne kan illustreres på følgende måde:  

       
på 
 
 
Kortlægning af produktet sker med Use Descriptor systemet. Vi anvender kortlægningsskemaet i bilag 1 i denne vejledning. 
Øverst i skemaet skrives produktets navn: Tjærefjerner, databladets versionsnr. 4.0 og leverandør xx  
I kolonnen yderst til venstre beskrives kort de 3 arbejdsprocesser, hvori produktet anvendes.  Se kortlægningsskemaet nedenfor.  

  

1: Omhældning til en min-
dre beholder  
 

2: Påføring på bilen  3: Aftørring af bilen  
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Kortlægningsskema til bestemmelse af eksponeringsscenariet for                              
Leverandør:  dato/revisions nr sds:                             

 
Beskrivelse af delprosser Valgt PROC  ERC  Valgt  
 PROC nr    

Begrundelse  

 PROC nr    
Begrundelse  

 PROC nr    
Begrundelse  

 PROC nr    
Begrundelse  

 PROC nr    
Begrundelse  

 PROC nr    
Begrundelse  

 PROC nr    
Begrundelse  

 PROC nr    
Begrundelse  

 PROC nr    
Begrundelse  

 PROC nr    
Begrundelse  

 
SU PC AC 
 
 
PROC: Arbejdsproces  ERC; Miljøudledningskategori  SU; Branche  PC; Produktkategori   
AC; Artikelkategori  ES; Eksponeringsscenarie 
 

Udført den:     Underskrift / initialer 
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Bestem PROC for hver arbejdsproces 
Med hjælp fra oversigten over PROC i denne vejledning, bestemmes, hvilken proceskategori der passer til hver arbejdsproces. 
  
1: Omhældning:  
Omhældning til håndforstøver fra 25 liters beholder falder ind under PROC ” omhældning/overførsel”   
Der skal vælges en af 3 undergrupper;  

1. Overførsel fra/til kar i ikke dedikeret anlæg (PROC 8a) 
2. Overførsel fra/til kar i dedikeret anlæg (PROC 8b) 
3. Påfyldning (til små beholdere) (PROC 9) 

 
Omhældning fra dunk til sprayflaske vurderes ikke til at være en PROC 9 (påfyldning til små beholdere). Det er en forudsætning ved 
PROC 9, at dampe/aerosoler opfanges i et anlæg, og at spild er minimeret. Der er ved omhældning fra dunk til sprayflaske ikke etable-
ret et anlæg til opsamling af dampe/aerosoler, og der er ikke foretaget særlige tiltag, der minimerer spild. Der er ikke tale om en egentlig 
”påfyldning”. Omhældningsprocessen skal derfor have en PROC 8. 
Det kan være vanskeligt at se, at omhældning fra en dunk til en forstøverflaske er en overførsel i et anlæg. Men den påvirkning, der er 
ved omhældningen, svarer til den påvirkning, der er beskrevet for PROC 8 a/b – damp, aerosoler og en påvirkning fra evt. spild.  PROC 
8a vælges, da sprayflaskerne ikke er en del af et dedikeret anlæg.  
Hvor det er relevant gives en begrundelse for, hvorfor man har valgt PROC’en. I dette tilfælde er der i skemaet beskrevet, hvorfor vi 
vælger PROC 8 og ikke PROC 9.  
 
Sprøjtning på bilen  
Sprøjtning af tjærerenser på bilen hører til PROC ”påføring”.  
Der skal vælges mellem 4 undergrupper:  

1. Industriel sprøjtning (PROC 7) 
2. Påføring med rulle eller pensel samt rengøring i forbindelse med (PROC 10) 
3. Ikke industriel sprøjtning (PROC 11) 
4. Dypning/hældning (PROC 13) 

 
Ved sprøjtning af produktet på bilen er det en ikke-industriel sprøjtning fordi det er en manuel håndværksmæssig opgave og ikke som 
en del af en mekaniseret proces. Det vil sige det er en PROC 11. 
Aftørring af tjærerenser  
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Der er ikke en PROC der i praksis passer til ”Aftørring af midlet”.  Generelt vil klargøring og efterfølgende rengøring i forbindelse med en 
påføringsproces høre under ”Påføring”. Derfor skal der vælges, en PROC.  
Der er 4 PROC at vælge imellem:  

1. Industriel sprøjtning (PROC 7) 
2. Påføring med rulle eller pensel samt rengøring i forbindelse med (PROC 10) 
3. Ikke industriel sprøjtning (PROC 11) 
4. Dypning/hældning (PROC 13) 
 

Vi vælger PROC’en ”påføring med rulle og pensel samt rengøring i forbindelse med” Det svarer bedst til den påvirkning man udsættes 
for, når man aftørre det med en klud. Derfor vælges PROC 10 for den proces.  
Hvor det er relevant gives en begrundelse for, hvorfor man har valgt en særlig PROC. I dette tilfælde er en kort begrundelse for valg af 
PROC 10 beskrevet. 
 
Bestem ERC for hver arbejdsproces 
På baggrund af oversigten over miljøpåvirkninger i denne vejledning, bestemmes miljøudledningskategorien.   
Alle 3 processer er faglig anvendelse, der er tale om slutbrug af produktet og det anvendes indendørs.   

1. Proceshjælpemiddel i åbent system (ERC 8a)  
2. Reaktive stoffer i åbne systemer (ERC 8b)  
3. Indgår i en grundsubstans/artikel (ERC 8c)  
4. Brug i lukkede systemer (ERC 9a) 

 
For alle 3 arbejdsprocesser er det et proceshjælpemiddel, der anvendes i et åbent system, så processerne hører under ERC 8a. 
 
Bestem branche (SU) for hver anvendelse 
På baggrund af oversigten over brancher i figur 4 bestemmes anvendelsessektor (SU). Der er overordnet 3 branchekategorier at vælge 
mellem:  

1. Industriel anvendelse (SU3)  
2. Faglig anvendelse (SU22)  
3. Forbrugermæssig anvendelse (SU 21)  

 
Industriel anvendelse er hovedsagelig fremstillingsvirksomheder, mens faglig anvendelse er øvrige brancher fx bygge/anlæg, undervis-
ning, kontor og administration.  I dette tilfælde er det en faglig anvendelse SU 22, der skal vælges.  
Skal der vælges en mere specifik branche, vil det i dette tilfælde blive SU0 – andet, som er relevant.  
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Bestem artikelkategori og produktkategori 
Artikelkategori (AC) er ikke relevant, idet kemikaliet ikke bliver en del af en færdig artikel, men anvendes som et rengøringsmiddel. Lige-
ledes vil produktkategorien(PC) heller ikke være relevant, idet der ikke er tale om produktion af at produkt, men anvendelse af et rengø-
ringsmiddel (proceshjælpemiddel). 
 
 
 
For Ejner Hessels anvendelse af tjærefjerneren, har vi først lagt følgende kategorier i Use descriptor systemet 
 SU PROC ERC PC 
Omhældning til håndsprøjte 22/0 8a 8a N/A 
Sprøjtning af bilen 22/0 11 8a N/A 
Aftørring af bilen 22/0 10 8a N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vælg relevant eksponeringsscenarie ud fra sikkerhedsda-
tabladet 
Brugen af tjærefjerneren er nu beskrevet med Use Descriptor 
Systemet, og det relevante eksponeringsscenarie skal nu fin-
des. 
Producenten af tjærefjerneren, har udarbejdet en oversigt over 
20 eksponeringsscenarier ved arbejde med xylen, som er det 
dominerende aktive stof i tjærefjerneren. 

Tjærefjerneren anvendes som rengøringsmiddel, så det er en af 
numrene 9, 10 eller 11, der skal vælges. Vi har fastsat branche 
22 som SU, så det må være nr., som 10 vi skal bruge. 
Det eksponeringsscenarie gælder de 3 PROC, som vi har valgt 
8a, 11 og 10, så det er det korrekte eksponeringsscenarie 
(ES808). 
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Kortlægningsskema  
Vi er nu færdige med at udfylde kortlægningsskemaet, og det kommer til at se således ud: 

Kortlægningsskema til bestemmelse af eksponeringsscenarie for:       Tjærefjerner – indeholdende xylen  
Leverandør xx  dato/revisionsnr. sds; Version 4.0 
Beskrivelse  Valgt PROC  ERC  Valgt  
Omhældning fra stor 
beholder til mindre 
flaske 

PROC nr:    Proc 8 a Overførsel til/fra anlæg 9a Nr 10 
Begrundelse: Kunne have valgt 9 – overførsel til mindre beholder. Men ved overførsel er der ikke 
etableret foranstaltninger til opsamling af dampe/aerosoler, derfor er proc 8a/b valgt.  

Påføring på bil  PROC nr: Proc 11 ikke-industriel sprøjtning 9a Nr 10 
Begrundelse:   

Aftørring med 
klud/svamp 

Proc nr: PROC 10 – Påføring med rulle/pensel 9a Nr 10 
Begrundelse:  Det er ikke en påføring med rulle/pensel, men det er en manuel proces, hvor ekspo-
neringen ved rulle/pensel kan sammenlignes med eksponeringen ved rengøring med klud 

 
SU 22 faglig anvendelse 
SU 22/0  

PC Ikke relevant  AC Ikke relevant  

 
PROC: Proces kategori  ERC; Miljøudledningskategori (Enviromental Realise Categori)  SU; Anvendelsessektor (Sector of Use)   
PC; Produkt Kategori AC; Artikel kategori    ES; Eksponerings Scenarie 
 

Udført den:  Underskrift/initialer  
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Sammenligning – faktiske forhold med eksponeringsscenarie 
Efter at have bestemt hvilket eksponeringsscenarie der dækker brugen af kemikaliet på virksomheden, skal der foretages en sammen-
ligning mellem det der står i eksponeringsscenariet og den måde, der arbejdes med kemikaliet hos Ejner Hessel.  
Dertil anvendes sammenligningsskemaet i bilag 2 i denne vejledning. I dette tilfælde udarbejdes der et skema for hver delproces – 
dvs. i alt 3 skemaer.  
Skemaerne er rettet til, så der kun står de forhold, som er beskrevet i eksponeringsscenariet for den pågældende brug af produktet. 
Hvor det er angivet, at der skal anvendes maske/handsker, vil handske- og masketype fremgå af punkt 8 i sikkerhedsdatabladet. 
Det relevante eksponeringsscenarie fra sikkerhedsdatabladet følger på de næste sider. 
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Sammenligningsskema. Til sammenligning af eksponeringsscenarie 
og praksis på virksomheden  
Beskrivelse af proces: Omhældning af produkt til mindre sprayflaske (PROC 8) 
Produkt; Tjærefjerner (Xylen)  Leverandør ;XX dato/revisionsnr. sds; Version 4.0  eksponeringsscenarie nr. 10 
Operationelle forhold  Sammenligning OK/FEJL 

Tilstandsform Fast/ 
flydende/gas 

Eksponeringsscenarie: Flydende  OK 

Praksis: Flydende   
Koncentration i produkt Eksponeringsscenarie:  Dækker op til 100%  OK 

Praksis:  ca. 90% i det anvendte produkt   
Anvendelses-
temperatur  

Eksponeringsscenarie: Anvendes ved temperatur ikke højere end 20°C OK 
Praksis Der foretages ikke opvarmning af produktet – anvendes ved alm arbejdstemperatur 

Varighed (timer/dag) Eksponeringsscenarie: 8 time pr dag  OK 
Praksis: Der arbejdes med produktet under 8 timer/dag  

Ventilation 
 

Eksponeringsscenarie: Ved påfyldning og klargøring af udstyr fra tromler og beholdere skal der være en god stan-
dard af kontrolleret ventilation (10-15 luftskifte/time)  

Tjek luftskifte 

Praksis: Der er etableret ventilation, hvor der foretages omhældning.  
Øjenværn  Eksponeringsscenarie: Brug egnet øjenbeskyttelse  Brug øjenværn 

Praksis:  Der anvendes ikke øjenbeskyttelse under arbejdet.  
Generelt  Eksponeringsscenarie: Sørg for grundlæggende uddannelse af medarbejderne og rapporter ethvert hudproblem.  OK 

Praksis: Der foretages oplæring af nye medarbejdere, og arbejdsskader/arbejdslidelser håndteres i virksomheden.  
Handsker  Eksponeringsscenarie: Undgå direkte hudkontakt. Anvend handsker, hvor der er risiko for hudkontakt. Evt. yderlige-

re hudbeskyttelse ved risiko for hudkontakt. 
Informationer fra SDS punkt 8: Brug handsker af flourineret gummi med en tykkelse på minimum 0,4 mm  

Anvend anden 
handsketype 

Praksis: Der anvendes handsker af nitril  
Miljøudledning luft Eksponeringsscenarie: Antal emissionsdage; 365. Emission eller frisættelsesfaktor luft; 2%. – jord; 0% OK 

Praksis: anvendes ikke dagligt – emission er under 365 dage. Emission til luft vurderes til at være under 2% 

Miljøudledning vand 
/jord 

Eksponeringsscenarie: Forebyg udledning af stof til spildevand OK 

Praksis: Der foretages ikke udledning til spildevandet.  

Miljøudledning  
Affald  

Eksponeringsscenarie: Optagelse og genbrug af affald efter gældende lokale/nationale bestemmelser  OK 

Praksis: Tomme dunke bortskaffes i affaldscontainer 

 
Udført den__________   Underskrift/Initialer: _____________________________________________________________ 
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Sammenligningsskema. Til sammenligning af eksponeringsscenarie 
og praksis på virksomheden  
Beskrivelse af proces: Spray af produkt på bil (PROC 11) 
Produkt; Tjærefjerner (Xylen)  Leverandør ;XX dato/revisionsnr. sds; Version 4.0  Eksponeringsscenarie nr. 10 
 
Operationelle 
forhold  

Sammenligning OK/FEJL 

Tilstandsform 
Fast/ 
flydende/gas 

Eksponeringsscenarie: Flydende  OK 

Praksis: Flydende   

Koncentration i 
produkt 

Eksponeringsscenarie: Dækker op til 100%  OK 
Praksis:  Ca. 90% i det anvendte produkt   

Anvendelses-
temperatur  

Eksponeringsscenarie: Anvendes ved en temperatur ikke højere end 20°C OBS! OK 
Praksis Der foretages ikke opvarmning af produktet – anvendes ved omgivende temperatur  OBS! 

Varighed (ti-
mer/dag) 

Eksponeringsscenarie: 8 timer pr dag  OK 
Praksis: Der arbejdes med produktet under 8 timer/dag  

Ventilation 
 

Eksponeringsscenarie: Rengøring med højtryksrensere/spray indendørs; Sørg for god standard kontrolleret ventilation – 10-
15 luftskifte/time  
Anvend åndedrætsværn i overensstemmelse med ERN140 filtertype A eller bedre 

 
Tjek luftskifte  

Praksis: Der er etableret ventilation, hvor der rengøres med spray med produktet.  
Der anvendes åndedrætsværn under arbejdet - filtertype ukendt.  

Tjek filtertype  
 

Generelt  Eksponeringsscenarie: Sørg for grundlæggende uddannelse af medarbejderne og rapporter ethvert hudproblem  OBS! OK 
Praksis: Der foretages oplæring af nye medarbejdere, og arbejdsskader/arbejdslidelser håndteres i virksomheden  OBS! 

Handsker  Eksponeringsscenarie :Undgå direkte hudkontakt. Anvend handsker, hvor der er risiko for hudkontakt.  
Informationer fra SDS punkt 8: Brug handsker af flourineret gummi med en tykkelse på minimum 0,4 mm     OBS! 

Anvend anden  
handsketype 

Praksis: Der anvendes handsker af nitril   
Miljøudledning 
luft 

Eksponeringsscenarie: Antal emissionsdage; 365 dage/år, Emission- eller frisættelsesfaktor luft; 2%. – jord; 0% OK 
Praksis: anvendes ikke dagligt – emission er under 365 dage/år. Emission til luft vurderes til at være under 2% 

Miljøudledning  
Vand  

Eksponeringsscenarie: Forebyg udledning af stof til spildevand OK 
Praksis: Der foretages ikke udledning til spildevandet 

Miljøudledning  
Affald 

Eksponeringsscenarie: Optagelse og genbrug af affald efter gældende lokale/nationale bestemmelser OK 
Praksis: Ingen affald fra påføringsprocessen  

 
 
Udført den    Underskrift/initialer:  
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Sammenligningsskema. Til sammenligning af   eksponeringsscenarie 
og praksis på virksomheden  
Beskrivelse af proces: Aftørring af produkt med klud/svamp (PROC 10) 
Produkt; Tjærefjerner (Xylen)  Leverandør ;XX dato/revisionsnr. sds; Version 4.0  Eksponeringsscenarie nr. 10 
Operationelle 
forhold  

Sammenligning OK/FEJL 

Tilstandsform 
Fast/ 
flydende/gas 

Eksponeringsscenarie: Flydende  OK 

Praksis: Flydende   

Koncentration i 
produkt 

Eksponeringsscenarie: Dækker op til 100%  OK 

Praksis: Der er ca. 90% xylen i det anvendte produkt   
Anvendelses-
temperatur  

Eksponeringsscenarie: Anvendes ved en temperatur ikke højere end 20°C    OBS! OK 
Praksis: Der foretages ikke opvarmning af produktet – anvendes ved omgivelsestemperatur   OBS! 

Varighed (ti-
mer/dag) 

Eksponeringsscenarie: 8 time pr dag  OK 
Praksis: Der arbejdes med produktet under 8 timer/dag  

Ventilation 
 

Eksponeringsscenarie: Garanter en tilstrækkelig grad af almindelig udluftning (ikke mindre end 3-5 luftomsætning/time)  
Bær åndedrætsværn i overensstemmelse med EN140 med filtertype A 

Tjek luftskifte  

Praksis: Der er etableret ventilation, hvor der rengøres. Der anvendes åndedrætsværn ved aftørring af produktet.  Tjek filtertype 
Generelt  Eksponeringsscenarie: Sørg for grundlæggende uddannelse af medarbejderne og rapporter ethvert hudproblem. OBS! OK 

Praksis: Der foretages oplæring af nye medarbejdere, og arbejdsskader/arbejdslidelser håndteres i virksomheden.  
Handsker  Eksponeringsscenarie: Undgå direkte hudkontakt. Anvend handsker, hvor der er risiko for hudkontakt. Evt. yderligere hudbe-

skyttelse ved risiko for hudkontakt.  
Informationer fra SDS punkt 8: Brug handsker af flourineret gummi med en tykkelse på minimum 0,4 mm 

Anvend anden 
handske type 

Praksis: Der anvendes handsker af nitril  
Miljøudledning 
luft 

Eksponeringsscenarie: Antal emissionsdage; 365, Emission- eller frisættelsesfaktor luft; 2%. – jord; 0% OK  
Praksis: Anvendes ikke dagligt – emission er under 365 dage. Emission til luft vurderes til at være under 2% 

Miljøudledning 
vand/jord 

Eksponeringsscenarie: Forebyg udledning af stof til spildevand OK 
Praksis: Der foretages ikke udledning til spildevandet 

Miljøudledning  
Affald 

Eksponeringsscenarie Optagelse og genbrug af affald efter gældende lokale/nationale bestemmelser OK 

Praksis: Brugte klude/svampe bortskaffes i affaldscontainer.  

 
Udført den    Underskrift / initialer:  
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