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Oddiel 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku 
 

1.1. Identifikátor produktu 

Forma produktu : zmes 

Obchodný názov : Vaprox® Hydrogen Peroxide Sterilant 

Kód produktu : PB006, PB008, PB027, PB030 (SDS č. A122) 
 

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú 

1.2.1. Relevantné identifikované použitia 

Špecifikácie priemyselného/profesionálneho 
používania 

: Produkt je určený len na priemyselné použitie. 

Použitie látky/zmesi : Antimikrobiálne činidlo 

1.2.2. Použitia, ktoré sa neodporúčajú 

Nie sú dostupné žiadne ďalšie informácie. 

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov 

Výrobca:  
  
STERIS Corporation  
P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, US  
Telefónne číslo pre informácie: 1-800-444-9009 (zákaznícky servis pre vedecké produkty)  
Núdzové telefónne číslo v USA: 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC)  
  
Dodávateľ:  
  
STERIS Limited  
Chancery House, 190 Waterside Road, Hamilton Industrial Park,   
Leicester, LE5 1QZ, UK  
Tel. číslo pre informácie o produkte/technické informácie:  +44 (0) 116 276 8636   
E-mail: asksteris_msds@steris.com  
 

1.4. Núdzové telefónne číslo 

Núdzové číslo : +44 (0) 1895 622 639 
 

Oddiel 2: Identifikácia nebezpečnosti 
 

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi 

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]Zobraziť informácie o CLP + DPD klasifikáciu v časti 2.1 

Akút. tox. 4 (orálna) H302   

Drážd. kožu 2 H315   

Pošk. očí 1 H318   

Ox. tek. 3 H272  

STOT SE 3 H335   

Vodn. ŽP chron. 3 H412   
   

Úplné znenie H-viet nájdete v bode 16.   

Klasifikácia podľa smernice 67/548/EHS alebo 1999/45/ES 

Xn; R22  

Xi; R41  

Xi; R37/38 

Úplné znenie R-viet nájdete v bode 16. 

 

Nežiaduce fyzikálno-chemické účinky, účinky na ľudské zdravie a životné prostredie 

Nie sú dostupné žiadne ďalšie informácie. 

2.2. Prvky označovania 

Značenie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 [CLP]  

Výstražné symboly (CLP) : 

  

GHS03 

 

GHS05 

 

GHS07 
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Signálne slovo (CLP) : Nebezpečenstvo 

Výstražné upozornenia (CLP) : H272 - Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo. 
H302 - Škodlivý po požití.  
H315 - Dráždi kožu.  
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.  
H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.  
H412 - Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

Bezpečnostné upozornenia (CLP) : P210 - Chráňte pred teplom, horúce povrchy, iskrami, otvoreným plameňom a inými zdrojmi 
zapálenia. Nefajčiť 
P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.  
P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.  
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. 
P301+312 - PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ 
CENTRUM/lekára.  
P302+P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody.  
P304+P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne 
dýchať. 
P305+351+338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak 

používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.  
P403+P233 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.  
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu podľa príslušných miestnych, národných a medzinárodných 
nariadení. 

 

2.3. Iné nebezpečenstvá 

Nie sú dostupné žiadne ďalšie informácie. 

Oddiel 3: Zloženie/informácie o zložkách 
 

3.1. Látka 

Nevzťahuje sa 

3.2. Zmes 
 

Názov Identifikátor produktu % Klasifikácia podľa smernice 
67/548/EHS 

Peroxid vodíka Reg. č. CAS 7722-84-1 
Reg. č. ES 231-765-0 
(indexové č. ES) 008-003-00-9 

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

 
 

 

Názov Identifikátor produktu % Klasifikácia podľa 
nariadenia (ES) č. 1272/2008 
[CLP] 

Peroxid vodíka Reg. č. CAS 7722-84-1 
Reg. č. ES 231-765-0 
(indexové č. ES) 008-003-00-9 

35 Ox. tek. 1, H271 
Akút. tox. 4 (orálna), H302 
Akút. tox. 4 (Vdýchnutie), H332 
Polept. kože 1A, H314 
Pošk. očí 1, H318 
STOT SE 3, H335 
Vodn. ŽP chron. 3, H412 

 

Úplné znenie R-viet a H-viet nájdete v bode 16.   

Oddiel 4: Opatrenia pri prvej pomoci 
 

4.1. Opis opatrení prvej pomoci 

Všeobecné opatrenia prvej pomoci : Osobe v bezvedomí nikdy nevkladajte nič do úst. Ak máte pochybnosti, alebo ak príznaky 
pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. 

Opatrenia prvej pomoci pri vdýchnutí : Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu 
umožní pohodlné dýchanie. Ak zasiahnutá osoba nedýcha, poskytnite jej umelé dýchanie. Ihneď 
privolajte lekársku pomoc. 

Opatrenia prvej pomoci pri kontakte s pokožkou : Ihneď vyzlečte kontaminovaný odev. Pokožku okamžite oplachujte veľkým množstvom vody po 
dobu aspoň 15 minút. Ak sa objaví podráždenie pokožky: Privolajte lekársku 
pomoc/starostlivosť. Kontaminovaný odev pred opätovným použitím vyperte. 

Opatrenia prvej pomoci pri zasiahnutí očí : V prípade zasiahnutia očí ich ihneď začnite vyplachovať množstvom tečúcej vody počas 10 až 
15 minút, pričom budete držať viečka od seba a kontaktujete oftalmológa. Ihneď privolajte 
lekársku pomoc. Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky 
a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ihneď kontaktujte NÁRODNÉ 
TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. 

Opatrenia prvej pomoci pri požití : Ak je postihnutý pri vedomí/vníma, dajte mu vodu alebo mlieko. Vypláchnite ústa. 
NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Zavolajte pohotovostnú lekársku službu. Pri zdravotných 
problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. 



Vaprox® Hydrogen Peroxide Sterilant 
Karta bezpečnostných údajov  
podľa nariadenia (ES) č. 453/2010 

 

08/03/2016 SK (slovenčina) Ref. KBÚ:  A122SK 3/9 
 

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené 

Príznaky a zranenia po vdýchnutí : Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Môže spôsobiť zápal dýchacích ciest. Odporúča sa 
kontrola u lekára 24 až 48 hodín po nadmernom vystavení, keďže vznik pľúcneho edému môže 
byť oneskorený. 

Príznaky a zranenia po kontakte s pokožkou : Dráždi kožu. 

Príznaky a zranenia po vniknutí do očí : Spôsobuje vážne poškodenie očí. 

Príznaky a zranenia po požití : Prehltnutie malého množstva tohto materiálu vedie k vážnemu zdravotnému nebezpečenstvu. 
 

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia 

Nie sú dostupné žiadne ďalšie informácie. 

Oddiel 5: Protipožiarne opatrenia 
 

5.1. Hasiace prostriedky 

Vhodné hasiace prostriedky : Zalejte veľkým množstvom vody. Pena. Suchý prášok. Oxid uhličitý. Rozprašovač vody. Piesok. 

Nevhodné hasiace prostriedky : Organické zlúčeniny. Peroxid vodíka môže reagovať s rôznymi organickými materiálmi a môže 
vytvárať výbušné zmesi, zlúčeniny citlivé na otrasy a vyvolať požiar. Pena nie je účinná, keďže 
pod vrstvou peny pokračuje tvorba kyslíka a tepla. Nepoužívajte silný prúd vody. 

 

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi 

Nebezpečné zneškodňovanie produktov v 
prípade požiaru 

: Pri zneškodňovaní uvoľňuje kyslík, ktorý môže zosilniť požiar. Nádoby sa môžu počas požiaru 
preliačiť a vzplanúť kvôli zmene vnútorného tlaku spôsobenej teplom. 

 

5.3. Rady pre požiarnikov 

Pokyny na hasenie : Pri hasení chemického požiaru postupujte opatrne. Na ochladenie vystavených nádob použite 
rozprašovač vody alebo hmly. Zabráňte tomu, aby sa voda po hasení dostala do životného 
prostredia. 

Ochranné prostriedky pre požiarnikov : Použite izolovaný dýchací prístroj. Do oblasti požiaru nevstupujte bez príslušných ochranných 
pomôcok, vrátane ochrany dýchacích ciest. 

Ďalšie informácie : Rozklad s tvorbou kyslíka môže viesť k vzplanutiu uzavretých nádob a zrýchliť horenie ďalších 
horľavých materiálov. Vlhký materiál dotýkajúci sa papiera, dreva, látky a pod. môže spôsobiť 
spontánne vzplanutie tohto organického materiálu. 

Oddiel 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení 
 

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy 

Všeobecné opatrenia : Zaistite odvetrávanie. Nevdychujte dym, výpary. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami 
a odevom. Zabráňte úniku, ak je to bezpečné. 

6.1.1. Pre iný ako pohotovostný personál 

Ochranné pomôcky : Noste ochranné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár. Ďalšie informácie nájdete v bode 
8: Regulácia vystavenia/osobná ochrana. 

Pohotovostné postupy : Zabráňte úniku, ak je to bezpečné. Evakuujte nepotrebný personál. 

6.1.2. Pre subjekty zodpovedné za riešenie núdzových situácií 

Ochranné pomôcky : Vybavte čistiacu čatu príslušnými ochrannými pomôckami. 

Pohotovostné postupy : Vetrajte priestor. 
 

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie 

Zabráňte vniknutiu do kanalizácie a verejných vôd. Ak tekutina vnikne do kanalizácie alebo verejných vôd, informujte o tom úrady. Zabráňte uvoľneniu 
do životného prostredia. 

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie 

Metódy na vyčistenie : O rozliatu tekutinu by sa mal postarať vyškolený čistiaci personál príslušne vybavený ochranou 
dýchacích ciest a očí. Rozliatu tekutinu zahraďte alebo na ňu aplikujte absorbenty, aby 
nedochádzalo k jej pohybu a vniknutiu do kanalizácie alebo vodného toku. Rozliatu tekutinu čo 
najskôr utrite pomocou inertných pevných látok (ako napr. íl alebo kremelina). Nenechajte ju 
vsiaknuť do pilín, papiera, látky alebo iných horľavých absorbentov. Postupujte v súlade 
s príslušnými miestnymi, národnými a medzinárodnými nariadeniami. Zlikvidujte uniknutú látku. 
Uchovávajte mimo ďalších materiálov. 

 

6.4. Odkaz na iné oddiely 

Pozrite nadpis bodu 8. Kontrola expozície/osobná ochrana. 
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Oddiel 7: Zaobchádzanie a skladovanie 
 

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie 

Bezpečnostné opatrenia na bezpečné 
zaobchádzanie 

: Pred použitím si prečítajte informácie na štítku. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou, 
nevdychujte výpary a hmlu. Udržujte mimo kontaktu s nekompatibilnými materiálmi. Nenoste 
topánky s koženou podrážkou. Pred jedlom, pitím, fajčením a odchodom z práce si umyte ruky 
a ostatné vystavené časti jemným mydlom a vodou. V oblasti zaobchádzania s produktom 
zabezpečte odvetrávanie, aby nedochádzalo k tvorbe výparov. Nevdychujte prach, hmlu ani 
aerosóly. Používajte len vonku alebo v dobre vetranom priestore. 

Hygienické opatrenia : Postarajte sa o dobrú úroveň hygieny a udržiavanie priestoru. Po manipulácii si starostlivo umyte 
ruky. Kontaminované oblečenie by malo byť dôkladne vyprané, aby sa eliminovalo 
nebezpečenstvo možného oneskoreného požiaru. Pri používaní tohto produktu nejedzte, nepite 
a nefajčite. 

 

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility 

Technické opatrenia : Zaistite dostatočné odvetrávanie. Malo by byť prítomné zariadenie alebo voda na umývanie očí 
a pokožky. 

Podmienky skladovania : Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte 
tesne uzavretú. 

Nekompatibilné materiály : Silné zásady. Silné oxidačné činidlá. Organické materiály. Redukčné činidlá. Soli kovov. 
Alkalické kovy. Drevo. Papier. Meď a jej zliatiny. Kovy. 

Zákaz kombinovaného skladovania : Uudržujte mimo nekompatibilných materiálov. 

Miesto skladovania : Uchovávajte na suchom, chladnom, dobre vetranom mieste. 
 

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia) 

Nie sú dostupné žiadne ďalšie informácie. 

Oddiel 8: Kontrola expozície/osobná ochrana 
 

8.1. Kontrolné parametre 
 
 

Peroxid vodíka (7722-84-1) 

Spojené kráľovstvo WEL TWA (časovo vážený priemer) (mg/m³) 1,4 mg/m³ 

Spojené kráľovstvo WEL TWA (časovo vážený priemer) (ppm) 1 ppm 

Spojené kráľovstvo WEL STEL (mg/m³) 2,8 mg/m³ 

Spojené kráľovstvo WEL STEL (ppm) 2 ppm 

USA - ACGIH ACGIH TWA (časovo vážený priemer) (ppm) 1 ppm 

USA - IDLH US IDLH (ppm) 75 ppm 

USA - NIOSH NIOSH REL (TWA - časovo vážený priemer) (mg/m³) 1,4 mg/m³ 

USA - NIOSH NIOSH REL (TWA - časovo vážený priemer) (ppm) 1 ppm 

USA - OSHA OSHA PEL (TWA - časovo vážený priemer) (mg/m³) 1,4 mg/m³ 

USA - OSHA OSHA PEL (TWA - časovo vážený priemer) (ppm) 1 ppm 
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8.2. Kontroly expozície 

Primerané technické zabezpečenie : Zaistite odvetrávanie. V tesnej blízkosti miesta, kde môže dochádzať k vystaveniu, by mali byť 
dostupné pohotovostné očné a bezpečnostné sprchy. Odporúča sa nadmerné vetranie miesta, 
aby sa koncentrácia výparov udržovala pod hraničnou limitnou hodnotou (TLV). 

Osobné ochranné pomôcky : Osobné ochranné pomôcky by mali byť vybrané na základe podmienok, v akých sa s produktom 
zaobchádza alebo pracuje. Ochranný odev. Rukavice. Ochranné okuliare. Vyhýbajte sa 
nepotrebnému vystaveniu. 

   

Ochrana rúk : Noste ochranné rukavice. Používajte neoprénové rukavice. Ak sa očakáva častý alebo dlhodobý 
kontakt, používajte rukavice vyrobené z chemicky odolných materiálov, ako napríklad hrubá 
nitrilovaná guma. 

Ochrana očí : Noste ochranu očí. Musíte nosiť ochranu očí, vrátane ochranných okuliarov proti chemickým 
výstrekom a ochranného štítu, vždy, keď existuje možné nebezpečenstvo vniknutia aerosólu 
z tekutiny alebo tuhých častíc zo vzduchu do očí. Nenoste kontaktné šošovky. 

Ochrana pokožky a tela : Noste vhodné ochranné oblečenie. Gumová zástera, čižmy. 

Ochrana dýchacích ciest : Pracujte v dobre odvetraných priestoroch alebo použite príslušnú ochranu dýchacích ciest. 
Noste vhodnú masku. Ochranné faktory sa líšia v závislosti na použitom type respirátora. 

Ďalšie informácie : Pri používaní tohto produktu nejedzte, nepite a nefajčite. 

Oddiel 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti 
 

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach 

Fyzikálne skupenstvo : Kvapalina 
  

Vzhľad : Číry 

Farba : Bezfarebná 
  

Zápach : Bez zápachu 
  

Prahová hodnota zápachu : Údaje nie sú dostupné. 
  

pH : < = 3,5 
  

Relatívna rýchlosť vyparovania (butylacetát = 1) : > 1 (BuAc+1) 
  

Bod topenia : Údaje nie sú dostupné. 
  

Bod mrazu : –33 °C 
  

Bod varu : 108 C 
  

Bod vzplanutia : Nehorľavý 
  

Teplota samovznietenia : Nehorľavý 
  

Teplota rozkladu : > 85 C 
  

Horľavosť (pevné skupenstvo, plyn) : Nehorľavý 
  

Tlak výparov : 23,3 mm Hg pri 30 C 
  

Relatívna hustota výparov pri 20 °C : Údaje nie sú dostupné. 
  

Relatívna hustota : Údaje nie sú dostupné. 
  

Hustota : 1,1 – 1,13 g/ml špecifickej mernej hmotnosti 

Rozpustnosť : Úplne rozpustný vo vode 
  

Log Pow (logaritmus rozdeľovacieho koeficientu 
oktanol/voda) 

: Údaje nie sú dostupné. 
  

Kinematická viskozita : Údaje nie sú dostupné. 
  

Dynamická viskozita : 0,994 cP pri 25 C 
  

Výbušné vlastnosti : Údaje nie sú dostupné. 
  

Oxidačné vlastnosti : Oxidačné činidlo 
  

Medze výbušnosti : Údaje nie sú dostupné. 
  

 

9.2. Ďalšie informácie 

Nie sú dostupné žiadne ďalšie informácie. 
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Oddiel 10: Stabilita a reaktivita 
 

10.1. Reaktivita 

Nie sú dostupné žiadne ďalšie informácie. 

10.2. Chemická stabilita 

Pri normálnych podmienkach používania je produkt stabilný. 

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií 

Nedochádza k nebezpečnej polymerizácii. Kontaminácia môže spôsobiť rýchly rozklad, uvoľňovanie plynného kyslíku a nebezpečný tlak. 

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť 

Extrémne vysoké alebo nízke teploty. Priame slnečné žiarenie. Chráňte pred kontamináciou. 

10.5. Nekompatibilné materiály 

Kyanidy. Silné kyseliny. Silné zásady. Silné oxidačné činidlá. Redukčné činidlá. Organické materiály. Ľahko oxidovateľné materiály ako papier, drevo, 
síra a hliník. Alkalické kovy. Kovy. Soli kovov. Meď a jej zliatiny. Hexavalentné zlúčeniny chrómu. Manganistan draselný. 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

Môžu sa uvoľňovať toxické výpary. Dym. Oxid uhoľnatý. Oxid uhličitý. 

Oddiel 11: Toxikologické informácie 
 

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch 

Akútna toxicita : Škodlivý po požití. 
 

Vaprox® Hydrogen Peroxide Sterilant  

LD50, orálne, potkan 1 193 mg/kg 

LD50, dermálne, králik > 2 000 

ATE (orálne) 1 193 000 mg/kg telesnej hmotnosti 
 
 

Peroxid vodíka (7722-84-1) 

LD50, orálne, potkan 801 mg/kg 

LD50, dermálne, potkan 4 060 mg/kg 

LD50, dermálne, králik 2 000 mg/kg 

LC50, inhalačne, potkan (mg/l) 2 g/m³ (čas vystavenia: 4 h) 

ATE (orálne) 801 000 mg/kg telesnej hmotnosti 

ATE (dermálne) 2 000 000 mg/kg telesnej hmotnosti 

ATE (plyn) 4 500 000 ppmv/4h 

ATE (výpary) 2 000 mg/l/4h 

ATE (prach, hmla) 2 000 mg/l/4h 
 
 

Poleptanie/podráždenie pokožky : Dráždi kožu. 

pH: < = 3,5 

Vážne poškodenie/podráždenie očí : Spôsobuje vážne poškodenie očí. 

pH: < = 3,5 

Senzibilizácia dýchacích ciest alebo pokožky : Nie je klasifikovaná 

Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritériá klasifikácie. 

Mutagenita zárodočných buniek : Nie je klasifikovaná 

Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritériá klasifikácie. 

Karcinogenita : Nie je klasifikovaná 

Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritériá klasifikácie. 
 

 

Reprodukčná toxicita : Nie je klasifikovaná 

Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritériá klasifikácie. 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán 
(jednorazové vystavenie) 

: Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 

Toxicita pre špecifický cieľový orgán 
(opakované vystavenie) 

: Nie je klasifikovaná 

Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritériá klasifikácie. 

Nebezpečenstvo vdýchnutia : Nie je klasifikované 

Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritériá klasifikácie. 

Možné nežiaduce účinky na ľudské zdravie a ich 
príznaky 

: Škodlivý po požití. 
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Oddiel 12: Ekologické informácie 
 

12.1. Toxicita 

Ekológia - voda : Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

Peroxid vodíka (7722-84-1) 

LC50 ryby 1 16,4 mg/l (čas vystavenia: 96 h - druh: Pimephales promelas) 

EC50 dafnia 1 7,7 mg/l (čas vystavenia: 24 h - druh: Daphnia magna) 

EC50 pre iné vodné organizmy 1 2,5 mg/l (čas vystavenia: 72 h - druh: Chlorella vulgaris) 

LC50 ryba 2 18 - 56 mg/l (čas vystavenia: 96 h - druh: Lepomis macrochirus [statické]) 

EC50 dafnia 2 18 - 32 mg/l (čas vystavenia: 48 h - druh: Daphnia magna [statické]) 
 

 

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť 

Vaprox® Hydrogen Peroxide Sterilant  

Perzistencia a degradovateľnosť Môže mať dlhodobé nežiaduce účinky na životné prostredie. 
 

 

12.3. Bioakumulačný potenciál 

Vaprox® Hydrogen Peroxide Sterilant  

Bioakumulačný potenciál Nebol stanovený 
 
 

Peroxid vodíka (7722-84-1) 

BCF ryba 1 (žiadna bioakumulácia) 
 

 

12.4. Mobilita v pôde 

Nie sú dostupné žiadne ďalšie informácie. 

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB 

Nie sú dostupné žiadne ďalšie informácie. 
 

12.6. Ďalšie nežiaduce účinky 

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.   

Oddiel 13: Opatrenia pri zneškodňovaní 
 

13.1. Metódy spracovania odpadu 

Odporúčania pre zneškodňovanie odpadu : Prázdne nádoby je potrebné dôkladne vypláchnuť veľkým množstvom čistej vody. Ohľadom 
zneškodnenia odpadu kontaktujte príslušné úrady. Zneškodnite bezpečným spôsobom v súlade 
s miestnymi/národnými nariadeniami. 

Ďalšie informácie : Prázdne nádoby nepoužívajte opakovane. Nádoby sú nebezpečné aj po vyprázdnení. Pozorne 
sledujte všetky opatrenia. Malé množstvo nepoužitého materiálu môžete rozriediť vodou (1:20) 
a spláchnuť do splaškovej stoky, ak je to v súlade so štátnymi, miestnymi a federálnymi 
nariadeniami. 

Ekológia - odpadné materiály : Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. 

Oddiel 14: Informácie o doprave 
 

V súlade s ADR/RID/IMDG/IATA/ADN 

14.1. Číslo OSN 

Č. OSN : 2014 
 

14.2. Správne expedičné označenie OSN 

Správne expedičné označenie : PEROXID VODÍKA, VODNÝ ROZTOK 

Opis expedičnej dokumentácie : OSN 2014 PEROXID VODÍKA, VODNÝ ROZTOK, 5.1 (8), II 
 

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu 

Trieda (OSN) : 5.1 

Kód klasifikácie (OSN) : OC1 

Trieda (ICAO) : 5.1 

Trieda (IMDG) : 5.1 

Trieda (ADN) : 5.1 

Označenia nebezpečnosti (OSN) : 5.1, 8 
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14.4. Obalová skupina 

Obalová skupina (OSN) : II 
 

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie 

Nebezpečný pre životné prostredie 

Látka znečisťujúca moria 

: 

: 

č. 

č.  

Ďalšie informácie : Nie sú dostupné žiadne doplnkové informácie. 
 

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre používateľa 

14.6.1. Pozemná doprava 

Číslo identifikujúce nebezpečnosť (Kemlerov 
kód) 

: 58 

Kód klasifikácie (OSN) : OC1 

Oranžové tabule : 

 

Dopravná kategória (ADR) : 2 

Kód obmedzenia prepravy tunelom : E 

Obmedzené množstvá (ADR) : 1 l 

Vyňaté množstvá (ADR) : E2 

Kód EAC : 2P 

14.6.2. Doprava po mori 

Nie sú dostupné žiadne ďalšie informácie. 

14.6.3. Letecká doprava 

Kvôli vetraniu je zakázaná doprava v osobnej a nákladnej leteckej doprave. 

14.6.4. Vnútrozemská vodná doprava 

Nie sú dostupné žiadne ďalšie informácie. 
 

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC  

Nevzťahuje sa. 

Oddiel 15: Regulačné informácie 
 

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia 

15.1.1. Nariadenia EÚ 

Žiadne obmedzenia podľa prílohy XVII nariadenia REACH 

Neobsahuje žiadne látky čakajúce na autorizáciu REACH. 

15.1.2. Národné nariadenia 

Nie sú dostupné žiadne ďalšie informácie. 
 

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti 

Nebolo vykonané žiadne hodnotenie chemickej bezpečnosti.  

 

Oddiel 16: Ďalšie informácie 
 

Dátum revízie : 08/03/2016 

Zdroje kľúčových údajov : NARIADENIE (ES) č. 1272/2008 EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY zo 16. decembra 
2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 
67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006. 

Ďalšie informácie : Žiadne. 
 

 

Úplné znenie R, H a EUH-viet. 

Akút. tox. 4 (vdýchnutie) Akútna toxicita (vdýchnutie), kategória 4 

Akút. tox. 4 (orálna) Akútna toxicita (orálna), kategória 4 

Vodn. ŽP chron. 3 Škodlivý pre vodné životné prostredie - chronické nebezpečenstvo, kategória 3 

Pošk. očí 1 Vážne poškodenie/podráždenie očí, kategória 1 

Ox. tek. 1 Tekutina s oxidačnými účinkami, kategória 1 

Polept. kože 1A Poleptanie/podráždenie pokožky, kategória 1A 

Drážd. kožu 2 Poleptanie/podráždenie pokožky, kategória 2 

STOT SE 3 Toxicita pre špecifický cieľový orgán (jednorazové vystavenie), kategória 3 
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H271 Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo. 

H272  Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo. 

H302 Škodlivý po požití. 

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. 

H315 Dráždi kožu. 

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. 

H332 Škodlivý pri vdýchnutí. 

H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. 

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. 

R5 Zahriatie môže spôsobiť výbuch. 

R8 Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar. 

R20/22 Škodlivý pri vdýchnutí a po požití. 

R22 Škodlivý po požití. 

R35 Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie. 

R37/38 Dráždi dýchacie cesty a pokožku. 

R41 Riziko vážneho poškodenia očí. 

C Žieravý 

O Oxidačné činidlo 

Xi Dráždivý 

Xn Škodlivý 
 

 

KBÚ EÚ (príloha II nariadenia REACH) 
 

Informácie na tejto karte nie sú špecifikáciami a nezaručujú špecifické vlastnosti. Účelom týchto informácií je podať všeobecné vedomosti o zdraví a bezpečnosti na základe našich poznatkov 
o manipulácii, skladovaní a používaní výrobku. Nevzťahuje sa na nezvyčajné alebo neštandardné použitie výrobku, ani na použitie, pri ktorom sa nedodržiavajú pokyny a odporúčania. 
 


