
 

Vaprox® Hydrogen Peroxide Sterilant 
Ohutuskaart  
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08/03/2016 ET (eesti) Ohutuskaart Viide:  A122EE 1/8 
 

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine 
 

1.1. Tootetähis 

Toote esinemisvorm : Segu 

Kaubanduslik nimetus : Vaprox® Hydrogen Peroxide Sterilant 

Tootekood : PB006, PB008, PB027, PB030 (SDS No. A122) 
 

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata 

1.2.1. Vastavad identifitseeritud kasutajad 

Tööstuslikuks/professionaalseks kasutuseks : Ainult tööstuslikuks kasutuseks mõeldud toode 

Aine/segu kasutusala : Antimikroobse aine 

1.2.2. Mittesoovitatavad kasutusalad 

Mingit täiendavat teavet. 
 

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta 

Tootja: 
 
STERIS Corporation 
P. O. Box 147, St Louis, MO 63166, USA 
Telefoninumber teave: 1-800-444-9009 (Klienditeenindus - Teaduslikud Tooted) 
USA Hädaabinumber No.1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC) 
 
Tarnija: 
 
STERIS Limited 
Chancery House, 190 Waterside Road, Hamilton Industrial Park, 
Leicesteri LE5 1QZ, UK 
Toote / tehniline informatsioon tel: +44 (0) 116 276 8636 
E-mail: asksteris_msds@steris.com  

1.4. Hädaabitelefoni number 

Hädaabitelefon : +44 (0) 1895 622 639 

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine 
 

2.1. Aine või segu klassifitseerimine 

Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008# 

Acute Tox. 4 (Oral) H302   
Skin Irrit. 2 H315   
Eye Dam. 1 H318   
Ox. Liq. 3 H272  
STOT SE 3 H335   
Aquatic Chronic 3 H412   
   

H-lausete täistekst: vt 16. Jagu.  

Klassifikatsioon vastavalt direktiivile 67/548/EMÜ või 1999/45/EÜ 

Xn; R22 

Xi; R41 

Xi; R37/38 

R-lausete täistekst: vt 16. Jagu. 

 

Kahjulikud füüsikalis-keemilised mõjud, kahjulik mõju inimtervisele ja keskkonnale 

Mingit täiendavat teavet. 
 

2.2. Märgistuselemendid 

Märgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 [CLP]  

Ohupiktogrammid  (CLP) : 

  

GHS03 

 

GHS05 

 
GHS07 

   

Tunnussõna (CLP) : Ettevaatust 

Ohulaused (CLP) : H272 - Võib soodustada põlemist; oksüdeerija. 
H302 - Allaneelamisel kahjulik. 
H315 - Põhjustab nahaärritust. 
H318 - Põhjustab raskeid silmakahjustusi. 
H335 - Võib põhjustada hingamisteede ärritust. 
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H412 - Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. 

Hoiatuslaused (CLP) : P210 - Hoida eemal kuumusest, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muud 
süüteallikad. Suitsetamine keelatud 
P261 - Vältida udu, pihustatud, auru aine sissehingamist.. 
P273 - Vältida sattumist keskkonda. 
P280 - Kanda kaitseprille, kaitserõivastust, kaitsekindaid. 
P301 + P312 - ALLANEELAMISE KORRAL: Halva enesetunde korral võtta ühendust 
MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga… 
P302 + P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke veega 
P304 + P340 - SISSEHINGAMISE KORRAL: Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, 
mis võimaldab kergesti hingata. 
P305 + P351 + P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul 
ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge 
eemaldada. Loputada veel kord. 
P403 + P233 - Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna. 
P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada järgima kohalikke, riiklikke ja rahvusvahelisi määrus. 

 

 

 

2.3. Muud ohud 

Mingit täiendavat teavet. 

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta 
 

3.1. Aine 

Ei rakendata. 

3.2. Segu 
 

Nimetus Tootetähis % Klassifitseeritakse vastavalt 
direktiivi 67/548/EMÜ 

Vesinikperoksiid (CAS nr) 7722-84-1 
(EÜ nr) 231-765-0 
(ELi tunnuskood) 008-003-00-9 

35 Xn; R20/22 
C; R35 
R5 
O; R8 

 

 
 

Nimetus Tootetähis % Klassifikatsioon vastavalt 
määrusele (EÜ) nr 1272/2008 

Vesinikperoksiid (CAS nr) 7722-84-1 
(EÜ nr) 231-765-0 
(ELi tunnuskood) 008-003-00-9 

35 Ox. Liq. 1, H271 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Skin Corr. 1A, H314 
Eye Dam. 1, H318 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Chronic 3, H412 

 

Vastavalt R-  ja H- lausetele: Vaata lõiku 16.  

4. JAGU: Esmaabimeetmed 
 

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus 

Üldised esmaabimeetmed : Mitte kunagi manustada teadvusetule kannatanule midagi suu kaudu. Kahtluse korral igal juhul 
või kui sümptomid püsivad pöörduda arsti poole. 

Esmaabi sissehingamise korral : Toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab 
kergesti hingata. Hingamise seiskumise korral teha kannatanule kunstlikku hingamist. Pöörduda 
kohe arsti poole. 

Esmaabi nahale sattumisel : Saastunud rõivad kohe seljast ära võtta. Koheselt pesta nahka rohke veega vähemalt 15 minuti. 
Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole. Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. 

Esmaabi silma sattumise korral : Silma sattumisel loputada avatud laugudega silmi 10 kuni 15 minutit voolava vee all ja pöörduda 
silmaarsti poole. Pöörduda kohe arsti poole. Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. 
Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel 
kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. 

Esmaabi allaneelamise korral : Kui inimene on täie teadvuse juures, anda talle juua vett. Teadvuseta kannatanule mitte kunagi 
juua anda. Loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. Pöörduda kiiresti arsti poole. 
Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. 

 

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju 

Sümptomid/vigastused sissehingamisel : Võib põhjustada hingamisteede ärritust. Hingamisteede põletiku oht. Meditsiiniline vaatlus 
soovitatakse 24-48 tundi pärast Ülesäri kui kopsuturse võib pidurdada. 

Sümptomid/vigastused nahale sattumisel : Põhjustab nahaärritust. 

Sümptomid/vigastused silma sattumisel : Põhjustab raskeid silmakahjustusi. 

Sümptomid/vigastused allaneelamisel : Toote allaneelamine ka väikeses koguses kujutab tervisele tõsist ohtu. 
 

4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta 

Mingit täiendavat teavet.  
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5. JAGU: Tulekustutusmeetmed 
 

5.1. Tulekustutusvahendid 

Sobivad kustutusvahendid : Kasta rohke veega. Vaht. Kuiv pulber. Süsinikdioksiid. Pihustatud vesi. Liiv. 

Sobimatud kustutusvahendid : Orgaanilised ühendid. Vesinikperoksiid võib reageerida erinevate orgaaniliste materjalide ja võib 
moodustada plahvatusohtlikke segusid, löögitundliku ühendeid ja algatada tulekahju. Vaht ei ole 
efektiivne, kuna hapniku ja soojuse jätkuvalt olema genereeritud all vahuna tekk. Mitte kasutada 
tugevat veevoolu. 

 

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud 

Tulekahju korral ohtlikud lagusaadused : Lagunemine vabastab hapnikku, mis võivad soodustada põlemist. Kuumuse toimel siserõhu 
tõusu tõttu lõhkemisoht. 

 

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele 

Tulekustutusmeetmed : Keemiatulekahju kustutamisel tuleb tegutseda ettevaatlikult. Jahutada kokkupuutunud 
konteinereid veepihustuse või -uduga. Vältida keskkonna saastamist tuletõrje heitveega. 

Kaitse tulekustutamise ajal : Kasutada autonoomset hingamisaparaati. Mitte siseneda tuletsooni ilma ettenähtud isiku- ja 
hingamiskaitsevarustuseta. 

Muu teave : Hapnik evolutsioon lagunemine võib purune ümbrikus suletud mahutites ja kiirendada 
põletamine määrades muid põlevaid materjale. Niiske materjali kokkupuutel paber, puit, kangas 
jne võivad põhjustada isesüttimise orgaanilise materjali. 

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda 
 

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras 

Üldmeetmed : Tagada asjakohane ventilatsioon. Vältida auru, auru. Vältida nahale, silma ja riietele sattumist. 
Leke peatada, kui seda on võimalik teha ohutult. 

6.1.1. Tavapersonal 

Isikukaitsevahendid : Kandke kaitsekindaid ja kaitseprille/näokaitset. Vt lisateavet 8 jaost Kokkupuute ohjamine-
isikukaitse. 

Hädaolukorraplaanid : Leke peatada, kui seda on võimalik teha ohutult. Evakueerida mittevajalik personal. 

6.1.2. Päästetöötajad 

Isikukaitsevahendid : Anda koristusmeeskondadele sobiv kaitsevarustus. 

Hädaolukorraplaanid : Ventileerida ruum. 
 

6.2. Keskkonnakaitse meetmed 

Vältida toote tungimist kanalisatsiooni ja joogivette. Vedeliku sattumisel kanalisatsiooni või üldkasutatavasse veeallikasse tuleb teavitada 
ametiasutusi. Vältida sattumist keskkonda. 

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja –vahendid 

Puhastusmeetodid : Lekkinud ainet peavad käitlema kvalifitseeritud puhastustöötajad, kes on varustatud sobivate 
hingamisteede- ja silmakaitsevahenditega. Sisalda mahavoolanud tammid või absorbendid, et 
vältida rände ja sattumist kanalisatsiooni või voolu. Absorbeerida laialivalgunud toode võimalikult 
kiiresti inertse tahke materjaliga, nagu savi või diatomeemudaga. Mitte absorbeerida saepuru, 
paberi, lappide või muude põlevate materjalidega. järgima kohalikke, riiklikke ja rahvusvahelisi 
määrus. Mahavoolanud toode kokku koguda. Hoida eemal teistest materjalidest. 

 

6.4. Viited muudele jagudele 

Vt punkt 8. Kokkupuute kontroll/isikukaitse. 

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine 
 

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud 

Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud 
ettevaatusabinõud 

: Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga. Vältige kõiki kokkupuudet naha ja silmadega ning 
Vältida auru ja udu. Hoida eemal kokkusobimatud materjalid. Mitte kanda nahktallaga jalatseid. 
Enne söömist, joomist, suitsetamist ja töölt lahkumist pesta käed ja kõik teised katmata 
kehaosad pehme seebi ja veega. Aurude moodustumise vältimiseks tagada töötsoonis hea 
ventilatsioon. Vältida tolmu, udu ja pihustatud toote sissehingamist. Käidelda üksnes 
välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. 

Hygiene measures : Tagada puhtus ja kord. Pärast käitlemist pesta hoolega käed. Saastunud riietus pesta hoolikalt, 
et kõrvaldada hilineb potentsiaalne tuleohtu. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega 
suitsetada. 

 

7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused 

Tehnilised abinõud : Tagada piisav ventilatsioon. Pesuseade/silmade ja naha pesemise vesi peab olemas olema. 

Ladustamistingimused : Hoida kinnises pakendis, jahedas hea ventilatsiooniga kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. 

Kokkusobimatud materjalid : Tugevad leelised. Tugevad oksüdeerijad. Orgaanilised materjalid. Redutseerijad. Metallide 
soolad. leelismetallid. puit. Paber. Vask ja vasesulamid. Metallid. 

Koosladustamise juhised : Hoida eemal kokkusobimatud materjalid. 

Ladustamiskoht : Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritavas kohas. 

Pakendamise erieeskirjad : Nõuetekohaselt märgistamata. 
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7.3. Erikasutus 

Mingit täiendavat teavet. 

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse 
 

8.1. Kontrolliparameetrid 
 

Vesinikperoksiid (7722-84-1) 

Eesti OEL TWA (mg/m³) 1.4 mg/m³ 

Eesti OEL TWA (ppm) 1 osakest miljoni kohta (ppm) 

Eesti OEL Ülemmäär (mg/m³) 3 mg/m³ 

Eesti OEL Ülemmäär (ppm) 2 osakest miljoni kohta (ppm) 

Ühendkuningriik WEL TWA (mg/m³) 1.4 mg/m³ 

Ühendkuningriik WEL TWA (ppm) 1 osakest miljoni kohta (ppm) 

Ühendkuningriik WEL STEL (mg/m³) 2.8 mg/m³ 

Ühendkuningriik WEL STEL (ppm) 2 osakest miljoni kohta (ppm) 

USA - ACGIH ACGIH TWA (ppm) 1 osakest miljoni kohta (ppm) 

USA - IDLH US IDLH (ppm) 75 osakest miljoni kohta (ppm) 

USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m³) 1.4 mg/m³ 

USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (ppm) 1 osakest miljoni kohta (ppm) 

USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m³) 1.4 mg/m³ 

USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (ppm) 1 osakest miljoni kohta (ppm) 
 

 

8.2. Kokkupuute ohjamine 

Asjakohane tehniline kontroll : Tagada asjakohane ventilatsioon. Iga potentsiaalse kokkupuutekoha vahetus läheduses peavad 
olema esmaabisilmapesukraanid ning esmaabidušid.  
Kohalik tõmbeventilatsioon säilitamiseks soovitatakse auru tase allpool piirväärtus. 

Isikukaitsevahendid : Isikukaitsevahendid tuleb valida põhinevad tingimused, mille alusel seda toodet käideldakse või 
kasutatakse. Kaitseriietus. Kindaid. Kaitseprillid. Vältida igasugust asjatut kokkupuudet. 

   

Käte kaitse : Kanda kaitsekindaid. Kasutage neopreenkindaid. Kasuta kindaid valmistatud keemiliselt 
vastupidavaid materjale nagu raske nitriilkummist kui sagedane või pikaajaline kokkupuude 
eeldatavasti. 

Silmakaitse : Kanda kaitseprille. Vedelikupritsmete või õhutolmu silma sattumise ohu korral kanda 
silmakaitsevahendit, kaasa arvatud prille ja kemikaalikindlat näokaitseekraani. Mitte kanda 
kontaktläätsi. 

Naha ja keha kaitsmine : Kanda sobivat kaitseriietust. Kummipõll, saapad. 

Hingamisteede kaitsevahendid : Käidelda hästi ventileeritavates ruumides või kasutada filtreerivat hingamiselundite 
kaitsevahendit. Kanda sobivat kaitsemaski. Kaitse tegurid varieeruvad sõltuvalt liigist 
respiraatorit kasutada. 

Muu teave : Käsitsemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. 

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused 
 

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta 

Füüsikaline olek : Vedelik 
  

Välimus : Selge 

Värvus : Värvitu 
  

Lõhn : Lõhnatu  

Lõhnalävi : Andmed pole kättesaadavad 
  

pH : <= 3.5 
  

Suhteline aurustumine (butüülatsetaadiga) : > 1 
  

Sulamispunkt / sulamisvahemik : Andmed pole kättesaadavad 
  

Tahkumistemperatuur : -33 °C (-27 °F) 
  

Keemispunkt : 108 °C 
  

Leekpunkt : Andmed pole kättesaadavad 
  

Isesüttimistemperatuur : Andmed pole kättesaadavad 
  

Lagunemistemperatuur : > 85 °C 
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Tuleohtlikkus (tahke, gaas) : Süttimatu 
  

Aururõhk : 23.3 mm Hg (@ 30°) 
  

Suhteline aurutihedus temperatuuril 20 °C : Andmed pole kättesaadavad 
  

Suhteline tihedus : Andmed pole kättesaadavad 
  

Tihedus : 1.1 - 1.13 g/ml Erikaal 

Lahustuvus : Vesi:  Täiesti lahustuv 
  

Log Pow : Andmed pole kättesaadavad 
  

Viskoossus, kinemaatiline : Andmed pole kättesaadavad 
  

Viskoossus, dünaamiline : 0.994 cP (@ 25°C) 
  

Plahvatusohtlikkus : Andmed pole kättesaadavad 
  

Oksüdeerivad omadused : Oksüdeerijaks 
  

Plahvatuspiirid : Andmed pole kättesaadavad. 
  

 

9.2. Muu teave 

Mingit täiendavat teavet. 

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime 
 

10.1. Reaktsioonivõime 

Mingit täiendavat teavet. 
 

10.2. Keemiline stabiilsus 

Normaalsetel kasutustingimustel. 

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus 

Ohtlikku polümerisatsiooni ei teki. Saastumine võib põhjustada kiire lagunemine, hapniku gaasi vabanemist ja ohtlik survet. 

10.4. Tingimused, mida tuleb vältida 

Äärmiselt kõrged või äärmiselt madalad temperatuurid. Otsene päikesevalgus. Kaitsta igasuguse saastamise eest. 

10.5. Kokkusobimatud materjalid 

Tsüaniididest. Tugevad happed. Tugevad leelised. Tugevad oksüdeerijad. Redutseeriv vahend. Kergesti oksüdeeruvate materjale nagu paber, puit, 
väävli ja alumiiniumi. leelismetallid. Metallid. Metallide soolad. Vask ja vasesulamid. Kuuevalentse kroomi ühendid. Kaaliumpermanganaat. 
Orgaanilised materjalid. 

10.6. Ohtlikud lagusaadused 

Toksiline suits võib vabastada. Suits. Süsinikmonooksiid. Süsinikdioksiid. 

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta 
 

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta 

Akuutne toksilisus : Allaneelamisel kahjulik. 
 

Vaprox® Hydrogen Peroxide Sterilant 

LD50 suu kaudu rotil 1193 mg/kg 

LD50 naha kaudu küülikul > 2000 

ATE CLP (suukaudne) 1193.000 mg/kehamassi kg 
 
 

Vesinikperoksiid (7722-84-1) 

LD50 suu kaudu rotil 801 mg/kg 

LD50 naha kaudu rotil 4060 mg/kg 

LD50 naha kaudu küülikul 2000 mg/kg 

LC50 sissehingamise kaudu rotil (mg/l) 2 g/m³ (Toime aeg: 4 h) 

ATE CLP (suukaudne) 801.000 mg/kehamassi kg 

ATE CLP (nahakaudne) 2000.000 mg/kehamassi kg 

ATE CLP (gaas) 4500.000 ppmv/4h 

ATE CLP (aur) 2.000 mg/l/4h 

ATE CLP (tolm,udu) 2.000 mg/l/4h 
 
 

Nahka söövitav/ärritav : Põhjustab nahaärritust. 

pH: <= 3.5 

Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav : Põhjustab raskeid silmakahjustusi. 

pH: <= 3.5 

Hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav : Klassifitseerimata 

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise tingimused täidetud. 

Mutageensus sugurakkudele : Klassifitseerimata 

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise tingimused täidetud. 

Kantserogeensus : Klassifitseerimata 

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise tingimused täidetud. 
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Reproduktiivtoksilisus : Klassifitseerimata 

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise tingimused täidetud. 

Sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne 
kokkupuude 

: Võib põhjustada hingamisteede ärritust. 

Sihtorgani suhtes toksilised – korduv 
kokkupuude 

: Klassifitseerimata 

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise tingimused täidetud. 

Hingamiskahjustus : Klassifitseerimata 

Olemasolevate andmete põhjal ei ole klassifitseerimise tingimused täidetud. 

Võimalikud kahjulikud mõjud inimeste tervisele 
ja võimalikud sümptomid 

: Allaneelamisel kahjulik. 

12. JAGU: Ökoloogiline teave 
 

12.1. Toksilisus 

Ökoloogia – vesi : Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. 

Vesinikperoksiid (7722-84-1) 

LC50 kalad 1 16.4 mg/l (Mõju kestus: 96 h - Liik: Pimephales promelas) 

EC50 Daphnia 1 7,7 mg / l (Mõju kestus: 24 h - Liigid: Daphnia magna) 

EC50 muude veeorganismide 1 2,5 mg / l (Mõju kestus: 72 h - Liik: Chlorella vulgaris) 

EC50 vesikirp 1 18 - 32 mg/l (Mõju kestus: 48 h - Liik: Daphnia magna [Staatiline]) 

CL50 kalad 2 18 - 56 mg/l (Mõju kestus: 96 h - Lepomis macrochirus [staatiline]) 
 

 

12.2. Püsivus ja lagunduvus 

Vaprox® Hydrogen Peroxide Sterilant  

Püsivus ja lagunduvus Võib avaldada pikaajalist keskkonda kahjustavat toimet. 
 

 

12.3. Bioakumulatsioon 

Vaprox® Hydrogen Peroxide Sterilant 

Bioakumulatsioon Kehtestamata. 
 
 

Vesinikperoksiid (7722-84-1) 

BCF kalad 1 (no bioakumulatsiooni) 
 

 

12.4. Liikuvus pinnases 

Mingit täiendavat teavet. 
 

12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine 

Mingit täiendavat teavet. 
 

12.6. Muud kahjulikud mõjud 

Vältida sattumist keskkonda.   

13. JAGU: Jäätmekäitlus 
 

13.1. Jäätmetöötlusmeetodid 

Soovitused jäätmete kõrvaldamiseks : Tühjad konteinerid tuleb hoolikalt loputada suures koguses puhta veega. Jäätmekäitluse osas 
pidada nõu pädeva riigiasutusega. Hävitada vastavalt kehtivatele kohalikele/riiklikele 
ohutuseeskirjadele. 

Lisateave : Ei tohi uuesti kasutada tühje mahuteid. Konteiner on jätkuvalt ohtlik, kui tühi. Jätkuvalt järgima 
kõiki ettevaatusabinõusid. Väikesed kogused kasutamata materjal tuleb lahjendada veega (1:20) 
ja loputada kanalisatsiooni, kui vastavalt riigi, kohaliku ja Federal Regulations. 

Ökoloogia – jäätmed : Vältida sattumist keskkonda. 

14. JAGU: Veonõuded 
 

Vastavalt nõuetele ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 

14.1. ÜRO number (UN number) 

ÜRO nr. : 2014 
 

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus 

ÜRO veose tunnusnimetus : HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTIONS  

Veodokumentide kirjeldus : UN 2014, HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTIONS, 5.1 (8), II  
 

14.3. Transpordi ohuklass(id) 

Klass (ÜRO) : 5.1 

Klassifikatsioonikood (ÜRO) : OC1 

Klass (IATA) : 5.1 

Klass (IMDG) : 5.1 

Klass (ADN) : 5.1 
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Hoiatavate siltide Organisatsiooni (ÜRO) : 5.1, 8 

  
 

14.4. Pakendirühm 

Pakendirühm (ÜRO) : II 
 

14.5. Keskkonnaohud 

Keskkonnaohtlik : Ei. 

Reostab merd : Ei.  

Muu teave : Lisateave puudub. 
 

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele 

14.6.1. Maismaavedu 

Ohu nr (Kemleri arv) : 58 

Klassifikatsioonikood (ADR) : OC1 

Oranžid numbrimärgid : 

 

Transpordikategooria (ADR) : 2 

Tunneli piirangu kood (ADR) : E 

Piiratud kogused (ADR) : 1L 

Väljaarvatud kogused (ADR) : E2 

EAC-kood : 2P 

14.6.2. Merevedu 

Mingit täiendavat teavet. 

14.6.3. Õhuvedu 

Tänu väljapääsemise keelatud Reisi- ja kaubalennuk. 

14.6.4. Siseveetransport 

Mingit täiendavat teavet. 
 

14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOL 73/78 II lisaga ja IBC koodeksiga 

Ei rakendata. 

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid 
 

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid 

15.1.1. EL eeskirjad 

Ei XVII lisas piirangud 

Ei sisalda REACH kandidaat aine. 

15.1.2. Siseriiklikud eeskirjad 

Mingit täiendavat teavet. 
 

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine 

Kemikaaliohutuse hindamist ei ole tehtud. 
 

16. JAGU: Muu teave 
 
 

Paranduse kuupäev : 08/03/2016 

Andmeallikad : Määrus (EÜ) nr 1272/2008, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008 
klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus ainete ja segude kohta, millega 
muudetakse ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ning muudetakse 
määrust (EÜ) nr 1907/2006. 

Muu teave : Puudub. 
 

 

Vastavalt R-, H- ja EUH-lausetele: 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Akuutne mürgisus (inhalatsiooniline), Kategooria 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Äge (suukaudne) mürgisus, 4. ohukategooria 

Aquatic Chronic 3 Ohtlik vesikeskkonnale – kroonilise mürgisuse 3. ohukategooria 

Eye Dam. 1 Raske silmakahjustus/silmade ärritus, 1. ohukategooria 

Ox. Liq. 1 Oksüdeerivad vedelikud, 1. ohukategooria 
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Skin Corr. 1A Naha söövitus/ärritus, Kategooria 1A 

Skin Irrit. 2 Naha söövitus/ärritus, Kategooria 2 

STOT SE 3 Spetsiifiline toksilisus sihtorganile (ühekordne kokkupuude), Kategooria 3 

H271 Võib põhjustada süttimise või plahvatuse; tugev oksüdeerija 

H272  Võib soodustada põlemist; oksüdeerija 

H302 Allaneelamisel kahjulik 

H314 Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi 

H315 Põhjustab nahaärritust 

H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi 

H332 Sissehingamisel kahjulik 

H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust 

H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime 

R5 Kuumenemine võib põhjustada plahvatuse 

R8 Kokkupuutel süttiva ainega võib põhjustada tulekahju 

R20/22 Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel 

R22 Kahjulik allaneelamisel 

R35 Põhjustab tugevat söövitust 

R37/38 Ärritab hingamiselundeid ja nahka 

R41 Silmade kahjustamise tõsine oht 

C Sööbiv 

O Oksüdeeriv 

Xi Ärritav 

Xn Kahjulik 
 

 

SDS EU (REACH II lisa) 
 

Informatsioon selle lehe ei spetsifikatsioon ja ei garanteeri toote omadust. Teave on ette nähtud üldisi teadmisi, et töötervishoiu ja tööohutuse põhineb meie teadmised käitlemise, ladustamise ja 
kasutamise kohta. On ole kohaldatav panna ebatavalisi või mitte-standard toote kasutust või kus õpe või soovitusi ei järgita. 
 


