
 

Identifikované použitia  

Sulfidu niklu vyrábaného a 

dodávaného spoločnosťou 

SLOVNAFT, a.s. 

CAS number: 16812-54-7 

EC number: 240-841-2 

 

                                                      
 

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) číslo 1907/2006, spoločnosť SLOVNAFT, a.s. 

zaregistrovala Sulfid niklu ako látku. 

Použitie pracovníkmi v priemyselnom prostredí 
 

Identifikované 

použitie (IU) názov 

Deskriptory použitia 

Priemyselné použitie 

katalyzátora 

obsahujúceho  

Sulfid niklu  

 

 

Kategória procesov (PROC): 

PROC 1: Použitie v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície 

PROC 2: Použitie v uzavretom nepretržitom procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou 

PROC 3: Použitie v uzavretom procese spracovania v šaržiach – syntéza alebo príprava (formulácia) 

PROC 4: Použitie v šaržiach a iné procesy (syntéza), kde je možnosť expozície 

PROC 8a: Presun látky alebo prípravku (plnenie/vypúšťanie) do/z nádob/veľkých kontajnerov v 

neurčených zariadeniach 

PROC 8b: Presun látky alebo prípravku (plnenie/vypúšťanie) do/z nádob/veľkých kontajnerov v 

určených zariadeniach 

Kategória uvoľňovania do životného prostredia (ERC): 

ERC 1: Výroba látok 

ERC 3: Formulovanie v materiáloch 

ERC 6a: Priemyselné použitie vedúce k výrobe ďalšej látky (použitie medziproduktov) 

ERC 6b: Priemyselné použitie reaktívnych pomôcok pri spracovaní 

Sektor konečného použitia (SU): 

SU 8: Výroba veľkoobjemových chemických látok vo veľkom rozsahu (vrátane ropných produktov) 

SU 9: Výroba čistých chemikálií 

SU 0: Iný: Priemyselná výroba 

Je následná životnosť pre toto použitie relevantná?: áno 

Priemyselné použitie 

katalyzátora 

obsahujuceho  

Sulfid niklu na 

výrobu katalyzátorov 

obshujúcich iné 

zložky niklu 

 

Kategória procesov (PROC): 

PROC 1: Použitie v uzavretom procese bez pravdepodobnosti expozície 

PROC 2: Použitie v uzavretom nepretržitom procese s príležitostnou kontrolovanou expozíciou 

PROC 3: Použitie v uzavretom procese spracovania v šaržiach – syntéza alebo príprava (formulácia) 

PROC 4: Použitie v šaržiach a iné procesy (syntéza), kde je možnosť expozície 

PROC 8a: Presun látky alebo prípravku (plnenie/vypúšťanie) do/z nádob/veľkých kontajnerov v 

neurčených zariadeniach 

PROC 8b: Presun látky alebo prípravku (plnenie/vypúšťanie) do/z nádob/veľkých kontajnerov v 

určených zariadeniach 

PROC 9: Presun látky alebo prípravku do malých nádob (určená plniaca linka vrátane váženia) 

PROC 14: Výroba prípravkov alebo výrobkov tabletovaním, lisovaním, vytláčaním, tvorbou peliet 

Kategória uvoľňovania do životného prostredia (ERC): 

ERC 1: Výroba látok 

ERC 3: Formulovanie v materiáloch 

ERC 6a: Priemyselné použitie vedúce k výrobe ďalšej látky (použitie medziproduktov) 

ERC 6b: Priemyselné použitie reaktívnych pomôcok pri spracovaní 

Sektor konečného použitia (SU): 

SU 8: Výroba veľkoobjemových chemických látok vo veľkom rozsahu (vrátane ropných produktov) 

SU 9: Výroba čistých chemikálií 

SU 10: Príprava [miešanie] prípravkov a/alebo ich prebaľovanie (okrem zliatin) 

SU 0: Iný: SU 3: Priemyselné použitia 

Je následná životnosť pre toto použitie relevantná?: áno 

 

 


