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POGLAVLJE 1: Identifikacija supstance/smeše i firme 
 

1.1. Identifikator proizvoda 

Formular proizvoda : Smeše 

Komercijalni naziv : Vaprox® Hydrogen Peroxide Sterilant 

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

1.2. Relevantne identifikovane upotrebe supstance ili smeše i upotrebe koje se ne preporučuju 

1.2.1. Relevantne identifikovane upotrebe 

Spec. industrijske/profesionalne upotrebe : Proizvod namenjen isključivo za industrijsku upotrebu 

Upotreba supstance/smeše : Antimikrobna agenta 
 

1.2.2. Upotrebe koje se ne preporučuju 

Нема додатних информација. 
 

1.3. Detalji o isporučiocu koji je obezbedio bezbednosni list 

Произвођач: 
 
STERIS Corporation 
П. О. Бок 147, Ст Лоуис, МО 63166, САД 
Број телефона за информације: 1-800-444-9009 (Цустомер Сервице - Сциентифиц Производи) 
САД телефона за бр.1-314-535-1395 (СТЕРИС); 1-800-424-9300 (ЦХЕМТРЕЦ) 
 
Добављач 
 
STERIS Limited 
Цханцери кућа, 190 Ватерсиде друмског, Хамилтон Индустријски парк, 
Лестер, ЛЕ5 1КЗ, Велика Британија 
Производ / Техничке информације број телефона: +44 (0) 116 276 8636 
Е-маил: asksteris_msds@steris.com  
 

1.4. Broj telefona za hitne slučajeve 

Broj za hitne slučajeve : +44 (0) 1895 622 639 

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti 
 

2.1. Klasifikacija supstance ili smeše 

Klasifikacija prema Regulativi (ЕZ) br. 1272/2008 [CLP]# 

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   
   

Пун текст H-фраза: видети главу 16. 

  

Klasifikacija prema Direktivi 67/548/ЕЕZ, odn. 1999/45/ЕZ 

Xn; R22 

Xi; R41 

Xi; R37/38 

Пун текст Р-фраза: видети главу 16. 

 

Štetna fizičko-hemijska dejstva po ljudsko zdravlje i životnu sredinu 

Нема додатних информација. 
 

2.2. Elementi obeležavanja 

Obeležavanje prema Uredbi (ЕZ) br. 1272/2008 [CLP]  

Piktgrami opasnosti (CLP) : 

  

GHS03 

 

GHS05 

 

GHS07 

   

Reč upozorenja (CLP) : Дангер 
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Obaveštenja o opasnosti (CLP) : H272 - Može pojačati požar; oksidans 
H302 - Štetno ako se proguta. 
H315 - Izaziva iritaciju kože. 
H318 - Dovodi do teškog oštećenja oka. 
H335 - Može da izazove iritaciju respiratornih organa. 
H412 - Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama. 

Precautionary statements (CLP) : P210 - Držati dalje od izvora toplote , vrelim površinama , varnica , otvorenog plamena i drugih 
izvora paljenja . Zabranjeno pušenje 
P261 - Izbegavati udisanje maglu, sprej, paru. 
P273 - Izbegavati ispuštanje u životnu sredinu. 
P280 - Nositi zaštitu za oči, zaštitnu odeću, zaštitne rukavice. 
P301 + P312 - АКО ПРОГУТА: Позовите ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ ТРОВАЊА или доктора 
ако се не осећате добро. 
P302 + P352 - AKO NA KOŽU: Oprati sa puno vodom. 
P304 + P340 - АКО УДИШЕ: Уклоните особу на свеж ваздух и задржати удобан за дисање. 
P305 + P351 + P338 - АКО У ОЧИ: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna 
sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. 
P403 + P233 - Čuvati u prostoriji sa dobrom ventilacijom. Ambalažu čvrsto zatvoriti. 
P501 - Odlaganje sadržaja/ambalaže У складу са важећим локалним, националним и 
међународним регулације. 

 

2.3. Druge opasnosti 

Нема додатних информација. Доступан. 

POGLAVLJE 3: Sastav/podaci o sastojcima 
 

3.1. Supstance 

Није применљиво 

 

3.2. Smeše 
 

Naziv Identifikator proizvoda % Klasifikacija prema Direktivi 
67/548/ЕЕZ 

Hydrogen peroxide (CAS br.) 7722-84-1 
(EZ br) 231-765-0 
(Indeks br.) 008-003-00-9 

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

 
 

 

Naziv Identifikator proizvoda % Klasifikacija prema 
Regulativi (ЕZ) br. 1272/2008 
[CLP] 

Hydrogen peroxide (CAS br.) 7722-84-1 
(EZ br) 231-765-0 
(Indeks br.) 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 

 

Пун текст Р-и Х-фраза: vidi poglavlje 16  

POGLAVLJE 4: Mere prve pomoći 
 

4.1. Opis mera prve pomoći 

Opšte mere prve pomoći : Nikada ništa ne davati na usta osobi koja je bez svesti. U slučaju dvoumljenja ili ako simptomi ne 
prolaze, потражити помоћ лекара. 

Mere prve pomoći nakon udisanja : Izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa 
disanje. Ако не дише, дати вештачко дисање. Одмах добити медицинску помоћ. 

Mere prve pomoći nakon dodira sa kožom : Odmah skinuti kontaminiranu odeću. Одмах исперите кожу са доста воде најмање 15 минута. 
Ако дође до иритације коже: Гет медицински савет / пажња. Oprati kontaminiranu odeću pre 
ponovne upotrebe. 

Mere prve pomoći nakon dodira sa očima : У случају контакта са очима одмах много тече испирати  водом држећи томе очне капке 10 
до 15 минута и консултовати офтамолога. Одмах добити медицинску помоћ. Pažljivo ispirati 
vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. 
Nastaviti sa ispiranjem. Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja или лекар / лекар. 

Mere prve pomoći nakon gutanja : Ако жртва потпуно свесна / упозорења дати воду или млеко, ако је особа потпуно свесна. 
Isprati usta. Ne izazivati povraćanje. Прибављање хитне случајеве медицинску помоћ. 
Pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru, ako se ne osećate dobro. 

 

4.2. Najvažniji akutni ili odloženi simptomi i efekti 

Simptomi/povrede nakon udisanja : Može da izazove iritaciju respiratornih organa. Могући запаљење респираторни тракт. 
Medicinska posmatranje se preporučuje za 24 do 48 sati nakon preteranog izlaganja, kao plućni 
edem može biti odložen. 

Simptomi/povrede nakon dodira sa kožom : Изазива иритацију коже. 

Симптоми / повреда Након додира са очима : Dovodi do teškog oštećenja oka. 

Simptomi/povrede nakon gutanja : Гутања малу количину овог материјала ће резултирати озбиљном здравственом опасности 
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. 

4.3. Uputstva za slučaj kada je potrebna hitna lekarska pomoć ili specijalan tretman 

Нема додатних информација. 

POGLAVLJE 5: Mere zaštite od požara 
 

5.1. Sredstva za gašenje 

Pogodna sredstva za gašenje : Поплави са доста воде. Фоам. Suv prah. Ugljen-dioksid. водени спреј. Pesak. 

Neodgovarajuća sredstva za gašenje : Органска једињења. Као што водоник пероксид може да реагује са различитим органским 
материјала и може да се формира експлозивне мешавине, шок осетљиве једињења, и 
покренути ватру. Пена није као ефикасни  Као кисеоником и загревати и даље бити 
генерисан под пене ћебета. Не користите проток тешке воде. 

 

5.2. Posebne opasnosti od supstance ili smeše 

Штетни продукти распадања у случају 
пожара 

: О распадању ослобађа кисеоник који може појачати пожар.Контејнери могу набубри и 
Бурст током пожара због унутрашњег притиска изазваног топлотом. 

 

5.3. Uputstva za vatrogasce 

Uputstva za suzbijanje požara : Обазриво борби никакву хемијску ватру. Користите прскање водом или магле за хлађење 
контејнера изложених. Спречи гашење изливање воде заостале од улази Енвиронмент. 

Zaštita u slučaju požara : Koristiti samostalan uređaj za disanje. Не улазе зоне захваћене пожаром, без одговарајућу 
заштитну опрему, укључујући и заштиту дисајних органа. 

Ostali podaci : Кисеоника декомпозиција може бурст запечаћене контејнере и убрзати упаљене стопе 
других запаљивих материјала. Влажан материјал у контакту са папира, дрвета, платна, итд 
може изазвати спонтани сагоревање органског материјала. 

POGLAVLJE 6: Mere u slučaju nenamernog ispuštanja u životnu sredinu 
 

6.1. Lične mere opreza, zaštitna oprema i postupci u hitnim slučajevima 

Opšte mere : Obezbediti odgovarajuće provetravanje. Немојте удисати дим, испарења. Спречити контакт 
са кожом, очима и одећом. Zaustaviti curenje, ako je to то сигурно учинити. 

6.1.1. Osoblje koje nije obučeno za hitne slučajeve 

Zaštitna oprema : Носити заштитне рукавице и заштиту за очи/заштиту за лице. За Više informacija potražiti u 
odeljku 8: Ekposure-controls/personal zaštita. 

Postupci u hitnim slučajevima : Zaustaviti curenje, ako je to то сигурно учинити. Евакуишите suvišno osoblje. 

6.1.2. Interventne snage 

Zaštitna oprema : Dati ekipi za čišćenje odgovarajuću zaštitu. 

Postupci u hitnim slučajevima : Provetriti prostoriju. 
 

6.2. Mere predostrožnosti za zaštitu životne sredine 

Спречавају улазак у канализацију и јавних вода. Обавести власти Ако се течност уђе у канализацију или јавних вода. Избегавати 
испуштање у животну средину. 
 

6.3. Metode i materijal za zadržavanje i čišćenje 

Методе цишћења : Спилл треба руковати обучено особље за чишћење адекватно опремљеним са 
респираторним и Заштита очију. Садржи никакве просипање са насипа или апсорбената 
да спрече миграције и улазак у канализацију или потока. Соак уп просипање što je pre 
moguće intertnim čvrstim materijalom, poput gline ili dijatomejskom zemljom. Не упијају у 
пиљевине, папира, тканине или ili drugim zapaljivim materijalima.Слажу са примењивим 
локалним, националним и међународним регулације. Покупити просут. Сторе далеко од 
drugih materijala. 

 

6.4. Upućivanje na druga poglavlja 

Vidi Poglavlje 8. Kontrola izloženosti/lična zaštita. 

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladištenje 
 

7.1. Mere predostrožnosti za sigurno rukovanje 

Mere predostrožnosti za sigurno rukovanje : Пре употребе прочитати етикету са ознакама. Избегавајте све очима и кожом, а не удисати 
испарења и магле. Држати далеко од некомпатибилних материјала. Ne nositi cipele sa 
kožnim đonom. Oprati ruke i sve druge izložene delove blagim sapunom i vodom, pre jela, pića, 
pušenja, приликом напуштања посла. Obezbediti dobro provetravanje у процесној области на 
bi se izbeglo stvaranje паре. Izbegavati udisanje prašine, magle i raspršenih čestica. Koristiti 
samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru. 

Higijenske mere : Се побринути за гоод опште хигијене и домаћинства. Оперите руке темељно после 
руковања. Контаминирана одећа добро опрати како би се елиминисали одложено 
потенцијалну опасност од пожара. Ne jesti, ne piti i ne pušiti prilikom rukovanja ovim 
proizvodom. 

 

7.2. Uslovi za sigurno skladištenje uzimajući u obzir nekompatibilnosti 

Tehničke mere : Обезбедите одговарајућу вентилацију. Требало би да постоји могућност за прање/вода за 
прање очију и коже. Машина за прање објекат / Ватер Фор очи и коже чишћење сврхе 
потребе треба да буду присутни. 
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Uslovi skladištenja : Чувати само у оригиналном контејнеру на хладном и добро проветреном месту. Čuvati 
ambalažu čvrsto zatvorenu. 

Nekompatibilni materijali : Јаке лужине. Јаки оксиданти. Органски материјали. Редукционо средство. Металне соли. 
Алкални метали. Дрво. Папир. Bakar i njegove legure. Metali. 

Zabrane zajedničkog skladištenja : Држати далеко од некомпатибилних материјала. 

Mesto skladištenja : Čuvati na suvom, hladnom i dobro provetrenom mestu. 
 

7.3. Specifične krajnje primene 

Нема додатних информација. 

POGLAVLJE 8: Kontrola izloženosti/lična zaštita 
 

8.1. Kontrolni parametri 
 
 

Hydrogen peroxide (7722-84-1) 

Ujedinjeno Kraljevstvo WEL TWA (mg/m³) 1.4 mg/m³ 

Ujedinjeno Kraljevstvo WEL TWA (ppm) 1 ppm 

Ujedinjeno Kraljevstvo WEL STEL (mg/m³) 2.8 mg/m³ 

Ujedinjeno Kraljevstvo WEL STEL (ppm) 2 ppm 

USA - ACGIH ACGIH TWA (ppm) 1 ppm 

USA - IDLH US IDLH (ppm) 75 ppm 

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

USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (ppm) 1 ppm 

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

USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (ppm) 1 ppm 
 

8.2. Kontrola izloženosti 

Odgovarajuće tehničke kontrole : Obezbediti odgovarajuće provetravanje. Hitno ispiranje očiju фонтане i tuševi za безбедност би 
требало да буде доступан у непосредној близини било ког потенцијалног излагања. 
Локална вентилација се препоручује да се одржи ниво испарења испод гранична вредност 
(ТЛВ). 

Lična zaštitna oprema : Лична заштитна опрема треба да буде изабран заснива на условима под којима је овај 
производ се рукује или користи. Zaštitna odeća. Рукавице. Заштитне наочари. Izbegavati све 
nepotrebno izlaganje. 

   

Hand protection : Носити заштитне рукавице. Koristiti rukavice od neoprena. Користите рукавице изграђене од 
хемијски отпорних материјала, као што су тешке нитрилне гуме ако се очекује честа или 
продужени контакт. 

Zaštita očiju : Nosite zaštitne eиеуеар. Zaštitu za oči, укључујући и хемијских наочаре спласх и штитник за 
лице, морају се носити када постоји могућност контакта са очима, због прскања течних или 
lebdećih  честице. Не носе контактна сочива. 

Zaštita kože i tela : Приликом рада носити одговарајућу заштитну одећу. Gumena kecelja, čizme. 

Zaštita disajnih puteva : Раде у добро проветреним зоне или користите правилан респираторну заштиту. Носите 
одговарајућу маску. Заштитних фактора варирају зависно од типа респиратора користи. 

Ostali podaci : Ne jesti, ne piti i ne pušiti za vreme upotrebe. 

POGLAVLJE 9: Fizička i hemijska svojstva 
 

9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima 

Agregatno stanje : Tečnost 
  

Izgled : Јасно 

Boja : Безбојна 
  

Мирис : Bez mirisa 
  

Prag osetljivosti : Nema raspoloživih podataka 
  

pH : <= 3.5 
  

Relativna brzina isparavanja (butil acetat=1) : > 1 
  

Tačka topljenja : Nema raspoloživih podataka 
  

Tačka zgušnjavanja : -33 °C (-27 °F) 
  

Tačka ključanja : 108 °C 
  

Tačka paljenja : Nema raspoloživih podataka 
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Temperatura samopaljenja : Nema raspoloživih podataka 
  

Temperatura raspadanja : > 85 °C 
  

Zapaljivost (čvrsta materija, gas) : He zapaljivo 
  

Pritisak pare : 23.3 mm Hg @ 30°C 
  

Relativna gustina pare na 20 °C : Nema raspoloživih podataka 
  

Relativna gustina : Nema raspoloživih podataka 
  

Gustina : 1.1 - 1.13 g/ml специфична тежина 

Rastvorljivost : Voda:  Potpuno rastvorljiv 
  

Koef. raspodele n-оktanol/voda (Log Pow) : Nema raspoloživih podataka 
  

Viskoznost, kinematična : Nema raspoloživih podataka 
  

Viskoznost, dinamična : 0.994 cP @ 25°C 
  

Eksplozivna svojstva : Nema raspoloživih podataka 
  

Oksidujuća svojstva : Oxidizer 
  

Granice eksplozivnosti : Nema raspoloživih podataka. 
  

 

9.2. Ostali podaci 

Нема додатних информација. 

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost 
 

10.1. Reaktivnost 

Нема додатних информација. 
 

10.2. Hemijska stabilnost 

Stabilan pod normalnim uslovima upotrebe. 

10.3. Mogućnost opasnih reakcija 

Штетна полимеризација неће доћи. Контаминација може изазвати нагли декомпозиције, кисеоник гаса ослобађање и опасне притиске. 

10.4. Uslovi koje treba izbegavati 

Izuzetno visoke ili izuzetno niske temperature. Директне сунчеве светлости. Заштитити од свих kontaminacije. 
 

10.5. Nekompatibilni materijali 

cijanidi. Jake kiseline. Jаке лужине. Jaki оксидаторима. Редукционо средство. Органски материјали. lako oksidirajuće materijali kao što su 
papir, drvo, sumpor i aluminijuma. Алкални метали. metali. Металне соли. Bakar i njegove legure. Jedinjenja šestovalentnog hroma. kalijum 
permanganat. 
 

10.6. Opasni proizvodi razgradnje 

Отровна испарења може се ослободити. Фуме. Ugljen-monoksid. Ugljen-dioksid. 

POGLAVLJE 11: Toksikološki podaci 
 

11.1. Podaci o toksikološkim efektima 

Akutna toksičnost : Štetno ako se proguta. 
 

Vaprox® Hydrogen Peroxide Sterilant  

oralna LD50 za pacova 1193 mg/kg 

kožna LD50 za zeca > 2000 

ATE CLP (oralni)  1193.000 mg/kg telesne težine 
 
 

Hydrogen peroxide (7722-84-1) 

oralna LD50 za pacova 801 mg/kg 

kožna LD50 pacov 4060 mg/kg 

kožna LD50 za zeca 2000 mg/kg 

LC50 udisanje pacov (mg/l) 2 g/m³ (Vreme ekspozicije: 4 č)  

ATE CLP (oralno) 801.000 mg/kg telesne težine 

ATE CLP (kožni) 2000.000 mg/kg telesne težine 

ATE CLP (gasovi) 4500.000 ppmv/4h 

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

ATE CLP (prašina,magla) 2.000 mg/l/4h 
 
 

Nagrizanje i nadražaj kože : Изазива иритацију коже. 

pH: <= 3.5 

Teško oštećenje i/ili nadražaj očiju : Изазива do teškog oštećenja oka.  

pH: <= 3.5 

Senzibilizacija disajnih puteva ili kože : Neklasifikovan 

Na osnovu raspoloživih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. 
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Mutagenost polnih ćelija : Neklasifikovan 

Na osnovu raspoloživih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. 

Karcinogenost : Neklasifikovan 

Na osnovu raspoloživih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. 

Toksičnost po reprodukciju : Neklasifikovan 

Na osnovu raspoloživih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. 

Specifična toksičnost ciljnog organa 
(jednokratna izloženost) 

: Može da izazove iritaciju respiratornih organa. 

Specifična toksičnost ciljnog organa (višekratna 
izloženost) 

: Neklasifikovan 

Na osnovu raspoloživih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. 

Opasnost od udisanja : Neklasifikovan 

Na osnovu raspoloživih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni. 

Moguća štetna dejstva po čovekovo zdravlje i 
mogući simptomi 

: Štetno ako se proguta. 

POGLAVLJE 12: Ekološki podaci 
 

12.1. Toksičnost 

Ekologija - voda : Штетно за водене организме са дуготрајним последицама. 
 

Hydrogen peroxide (7722-84-1) 

LC50 ribe 1 16.4 mg/l (Vreme ekspozicije: 96h - Vrsta drveta: Pimephales promelas) 

EC50 za dafniju 1 7.7 mg/l (Vreme ekspozicije: 24 h - Vrsta drveta: Daphnia magna) 

EC50 Других водених организама 1 2.5 mg/l (Vreme ekspozicije: 24 h - Vrsta drveta: Chlorella vulgaris) 

EC50 za dafniju 2 18 - 32 mg/l (Vreme ekspozicije: 48 h - Vrsta drveta: Daphnia magna [statički])  

LC50 ribe 2 18 - 56 mg/l (Vreme ekspozicije: 96 h - Vrsta drveta: Lepomis macrochirus [statički]) 
 

 

12.2. Perzistentnost i razgradivost 

Vaprox® Hydrogen Peroxide Sterilant 

Perzistentnost i razgradivost Može izazvati dugotrajne štetne efekte u životnoj sredini 
 

 

12.3. Potencijalna bioakumulativnost 

Vaprox® Hydrogen Peroxide Sterilant 

Potencijalna bioakumulativnost Nije основан 
 

 

Hydrogen peroxide (7722-84-1) 

BCF ribe 1 (bez bioakumulativnosti) 
 

 

12.4. Mobilnost u zemljištu 

Нема додатних информација. 
 

12.5. Rezultati PBT i vPvB procena 

Нема додатних информација. 
 

12.6. Ostala štetna dejstva 

Избегавати oslobađanje до životnu sredinu.   

POGLAVLJE 13: Uputstva za odlaganje otpada 
 

13.1. Postupci tretiranja otpada 

Preporuke za odlaganje otpada : Prazne kontejnere treba pažljivo isprati velikom količinom čiste vode. Консултујте се 
одговарајуће органе о одлагању отпада. Одложите на начин, у складу са локалним / 
националним прописима. 

Dodatna obaveštenja : Немојте поново употребљену амбалажу. Контејнер остаје опасни када су празни. 
Наставити да поштује све мере предострожности. Male količine neiskorišćenog materijala 
treba da se razblaži sa vodom (1:20) i zajapuren u sanitarnu kanalizaciju, ako u skladu sa 
državnim, lokalnim i saveznim propisima. 

Ekologija - otpad : Избегавати oslobađanje до životnu sredinu. 

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu 
 

U skladu sa zahtevima 49CFR/ ADR / RID / IMDG / ICAO / ADN 
 

14.1. UN broj 

UN broj  : 2014 
 

14.2. Naziv za transport prema UN 

Официјелни назив за транспорт : HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTIONS   

Opis transportnog dokumenta : UN 2014, HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTIONS, 5.1 (8), II   
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14.3. Klasa/Klase opasnosti u transportu 

Klasa (UN) : 5.1 

Klasifikacioni Kod (UN) : OC1 

Klasa (IATA) : 5.1 

Klasa (IMDG) : 5.1 

Klasa (ADN) : 5.1 

Oznake opasnosti (UN) : 5.1, 8 

  
 

14.4. Grupa pakovanja 

Grupa pakovanja (UN) : II 
 

14.5. Opasnosti po životnu sredinu 

Opasan po životnu sredinu : Не. 

Morski zagađivač : Не.  

Ostali podaci : Nisu dostupni dodatni podaci. 
 

14.6. Posebne mere predostrožnosti za korisnika 

14.6.1. Kopneni transport 

Šifra osnovne opasnosti (Kemlerov broj) : 58 

Шифра за класификацију (ADR) : OC1 

Narandžasti plakati : 

 

Transportna kategorija (ADR) : 2 

Tunel ograničenje kod (ADR) : E  

Ograničene količine (ADR) : 1L 

Izuzete količine (ADR) : E2  

Kod za postupanje u slučaju nesreće (EAC - 
Emergency Action Code) 

: 2P 

14.6.2. Pomorski transport 

Нема додатних информација. 

14.6.3. Vazdušni transport 

Транспортни прописи                                :   Због вентилацију, забрањена на путнички и теретних авиона. 

14.6.4. Transport u unutrašnjem rečnom saobraćaju 

Нема додатних информација. 
 

14.7. Transport rasutog tereta prema Aneksu II Konvencije MARPOL 73/78 i prema IBC kodu 

Није применљиво. 

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci 
 

15.1. Propisi/posebni zakonski propisi koji se odnose na supstancu ili smešu i kojima se uređuje bezbednost, zaštita zdravlja i 
životne sredine 

15.1.1. Propisi EU 

Nema ograničenja prema Aneksu XVII REACH Uredbe 

Не садржи REACH супстанце  кандидата. 

15.1.2. Nacionalne direktive 

Нема додатних информација. 
 

 

15.2. Procena hemijske bezbednosti 

Нема процена хемијске безбедности извршена је. 

POGLAVLJE 16: Ostali podaci 
 
 

Datum revizije : 08/03/2016 

Izvori podataka : UREDBA (EZ) br. 1272/2008 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA od 16. decembra 2008. o 
klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju supstanci i smeša, kojom se izmenjuju i dopunjuju i 
stavljaju van snage direktive 67/548/EEZ i 1999/45/EZ i izmenjuje i dopunjuje regulativa (EZ) br. 
1907/2006. 
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Ostali podaci : Nema. 
 

 

Tekst R-, H- i EUH-oznaka: 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Акутна токсичност (инхалацијски), Категорија 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Akutna toksičnost (oralno), Kategorija 4 

Aquatic Chronic 3 Opasno po vodenu životnu sredinu, hronična Хазард, Kategorija 3 

Eye Dam. 1 Teško oštećenje oka/iritacija oka, Kategorija 1 

Ox. Liq. 1 Oksidujuće tečnosti, Kategorija 1 

Skin Corr. 1A Корозија Скин / иритација, Категорија 1A 

Skin Irrit. 2 Корозија Скин / иритација, Категорија 2 

STOT SE 3 Специфична токсичност циљног органа (једнократна експозиција), Категорија 3 

H271 Može da izazove požar ili eksploziju; jako oksidujuće sredstvo 

H272 Može pojačati požar; oksidans 

H302 Štetno ako se proguta 

H314 Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka 

H315 Izaziva iritaciju kože 

H318 Izaziva до teškog oštećenja oka 

H332 Štetno ako se udiše 

H335 Može da izazove iritaciju respiratornih organa 

H412 Штетно за водене организме са дуготрајним последицама 

R5 Загревање može da dovede експлозија 

R8 U kontaktu sa zapaljivim materijalom može izazvati požar 

R20/22 Štetno ako se udiše i ako se proguta 

R22 Štetno ako se proguta 

R35 Izaziva teške opekotine 

R37/38 Iritativno za respiratorne organe i kožu 

R41 Rizik od teškog oštećenja oka 

C Корозивно 

O Оксидирајуће 

Xi Надражујуће 

Xn Štetan 
 

 

СДС-а у ЕУ (РЕАЦХ Анекс ИИ) 
 

Информације на овој листи не спецификација и не гарантује специфична својства. Информације имају за циљ да пружи општа знања како за здравље и безбедност на основу 
нашег знања о руковању, складиштењу и коришћењу производа. То се не односи на необичне или нестандардне употребе производа или упутства или препоруке где се не 
поштују. 
 


