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ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 
 

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 

Μορφή προϊόντος : Μείγμα 

Εμπορική ονομασία : Vaprox® Hydrogen Peroxide Sterilant 

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

1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις 

1.2.1. Σχετικές προβλεπόμενες χρήσεις 

Προσδ. βιομηχανικής/επαγγελματικής χρήσης : Προϊόν για αποκλειστικά βιομηχανική χρήση 

Χρήση της ουσίας/του μείγματος : Αντιμικροβιακό παράγοντα 

1.2.2. Δεν συνιστώνται χρήσεις σε 

Δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες. 
 

1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας 

κατασκευαστής: 
 
STERIS Corporation 
Π. Ο. Box 147, St Louis, MO 63166, ΗΠΑ 
Τηλέφωνο για πληροφορίες: 1-800-444-9009 (Εξυπηρέτηση Πελατών - Επιστημονική Προϊόντα) 
ΗΠΑ Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης No.1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC) 
 
Προμηθευτής: 
 
STERIS Ireland Limited 
IDA Business and Technology Park 
Tullamore 
County Offaly 
R35 X865 
Ireland. 
Προϊόν / Τεχνικές Δεν Πληροφορίες Τηλέφωνο: +44 (0) 116 276 8636 
Email: asksteris_msds@steris.com  
 

1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης 

Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : +44 (0) 1895 622 639 
 

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας 
 

2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος 

Κατάταξη σύμφωνα με την οδηγία 1272/2008 ΕΚ [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   
   

Ολοκληρωμένο κείμενο των φράσεων H: βλέπε τομέα 16.  

 

Ανεπιθύμητες φυσικοχημικές επιδράσεις, καθώς και επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον 

Δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες. 
 

2.2. Στοιχεία επισήμανσης 

Χαρακτηρισμός σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΕ) Αρ. 1272/2008 [CLP]  

Εικονογράμματα κινδύνου (CLP) : 

  

GHS03 

 

GHS05 

 

GHS07 

   

Προειδοποιητική λέξη (CLP) : Κίνδυνος 

Δηλώσεις επικινδυνότητας (CLP) : H272 – Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά· οξειδωτικό 
H302 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 
H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 
H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. 
H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 

Δηλώσεις προφυλάξεων (CLP) : P210 - Μακριά από θερμότητα, καυτές επιφάνειες, σπίθες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές 
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ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα 
P261 - Aποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια, εκνεφώματα, ατμούς. 
P273 - Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
P280 - Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά, προστατευτικά ενδύματα, προστατευτικά γάντια. 
P301+P312 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα 
γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 
P302+P352 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό. 
P304+P340 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και 
αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 
P305+P351+P338 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό 
για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε 
να ξεπλένετε. 
P403+P233 - Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά 
κλειστός. 
P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες τοπικούς, 
εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. 

 

2.3. Άλλοι κίνδυνοι 

Δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες. 

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά 
 

3.1. Ουσία 

Μη εφαρμόσιμος. 

3.2. Μείγμα 
 

 

 

Όνομα Αναγνωριστικός κωδικός 
προϊόντος 

% Κατάταξη σύμφωνα με την 
οδηγία 1272/2008 ΕΚ [CLP] 

Υπεροξείδιο του υδρογόνου (αριθμός CAS) 7722-84-1 
(Κωδ.-ΕΕ) 231-765-0 
(Νο. καταλόγου) 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 

 

Κείμενο των φράσεων H : βλέπε κάτω από παράγραφο 16.  

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών 
 

4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 

Γενικά μέτρα πρώτων βοηθειών : Μην χορηγήσετε ποτέ οτιδήποτε από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Σε 
περίπτωση αμφιβολιών ή εάν τα συμπτώματα επιμένουν, καλέστε γιατρό. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από εισπνοή : Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που 
διευκολύνει την αναπνοή. Σε περίπτωση αναπνευστικής ανακοπής, κάντε τεχνητή αναπνοή. 
ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με το 
δέρμα 

: Αφαιρέστε αμέσως το μολυσμένο ρουχισμό. Αμέσως ξεπλύνετε το δέρμα με άφθονο νερό για 
τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε 
γιατρό. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από επαφή με τα 
μάτια 

: Ξεπλύνετε αμέσως κάτω από νερό και με ανοιχτό βλέφαρο για 10 με 15 λεπτά και επισκεφτείτε 
έναν οφθαλμίατρο. ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά 
λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να 
ξεπλένετε. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. 

Μέτρα πρώτων βοηθειών μετά από κατάποση : Εάν το άτομο διατηρεί πλήρως τις αισθήσεις του, χορηγήστε του νερό. Μη χορηγείτε οτιδήποτε 
σε παθόντα που δεν διατηρεί τις αισθήσεις του. Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. 
Συμβουλευτείτε επειγόντως γιατρό. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν 
αισθανθείτε αδιαθεσία. 

 

4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες 

Συμπτώματα/τραυματισμοί μετά από εισπνοή : Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Κίνδυνος φλεγμονής των 
αναπνευστικών οδών. Ιατρική παρακολούθηση συνιστάται για 24 έως 48 ώρες μετά την 
υπερέκθεση, όπως πνευμονικό οίδημα μπορεί να καθυστερήσει. 

Συμπτώματα/τραυματισμοί μετά από επαφή με 
το δέρμα 

: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 

Συμπτώματα/τραυματισμοί μετά από επαφή με 
τα μάτια 

: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

Συμπτώματα/τραυματισμοί μετά από κατάποση : Η κατάποση μικρής ποσότητας του υλικού παρουσιάζει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. 
 

4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 

Δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες. 

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς 
 

5.1. Πυροσβεστικά μέσα 

Κατάλληλα πυροσβεστικά υλικά : Καταβρέξτε με άφθονο νερό. Αφρός. Ξηρή σκόνη. Διοξείδιο του άνθρακα. Ψεκασμός με νερό. 
Άμμος. 
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Ακατάλληλο πυροσβεστικό μέσο : Όπως το υπεροξείδιο του υδρογόνου μπορεί να αντιδρά με μία ποικιλία οργανικών υλικών και 
μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά μίγματα, σοκ ευαίσθητες ενώσεις, και να κινήσει τη φωτιά. 
Αφρού δεν είναι αποτελεσματική ως οξυγόνο και θερμότητα εξακολουθήσουν να δημιουργούνται 
κάτω από την κουβέρτα αφρού. Μη χρησιμοποιείτε μεγάλη ροή νερού. 

 

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα 

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης σε 
περίπτωση πυρκαγιάς 

: Κατά την αποσύνθεση απελευθερώνει το οξυγόνο που μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά. 
Κίνδυνος ρήξης υπό τη επίδραση θερμότητας, λόγω αύξησης της εσωτερικής πίεσης. 

 

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες 

Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς : Προσέχετε πάντοτε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης μιας χημικής πυρκαγιάς. Ψύξτε τους 
ρυπασμένους περιέκτες με ψεκασμό νερού ή νέφους ψεκασμού. Αποφεύγετε τη διαφυγή του 
νερού της πυρόσβεσης στο περιβάλλον. 

Προστασία κατά την πυρόσβεση : Χρησιμοποιήστε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. Μην μπαίνετε σε περιοχή πυρκαγιάς χωρίς 
κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένης προστασίας για την αναπνοή. 

Άλλες πληροφορίες : Οξυγόνο εξέλιξη διάσπαση μπορεί σκάσει σφραγισμένα δοχεία και να επιταχύνουμε τους 
ρυθμούς καύση άλλα εύφλεκτα υλικά. Βρεγμένο υλικό σε επαφή με το χαρτί, ξύλο, ύφασμα, κλπ. 
μπορεί να προκαλέσει αυτανάφλεξη του οργανικού υλικού. 

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης 
 

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 

Γενικά μέτρα : Εξασφαλίστε κατάλληλο εξαερισμό στο χώρο. Μην αναπνέετε τους καπνούς, αναθυμίαση. 
Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και την ενδυμασία. Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον 
δεν υπάρχει κίνδυνος. 

6.1.1. Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης 

Εξοπλισμός προστασίας : Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστασία ματιών/προσώπου. Για περισσότερες 
πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα 8 : Έλεγχος της έκθεσης / ατομική προστασία. 

Μέτρα  έκτακτης ανάγκης : Σταματήστε τη διαρροή, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος. Απομακρύνετε το περιττό προσωπικό. 

6.1.2. Για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες 

Εξοπλισμός προστασίας : Εξοπλίστε τους τεχνικούς καθαριότητας με κατάλληλη προστασία. 

Μέτρα  έκτακτης ανάγκης : Εξαερώστε την περιοχή. 
 

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 

Εμποδίστε την είσοδο στους αποχετευτικούς αγωγούς ή στο δημόσιο δίκτυο νερού. Εάν το υγρό διαφύγει στους υπονόμους ή σε δίκτυο δημόσιων 
υδάτων πρέπει να ειδοποιηθούν οι αρχές. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 
 

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 

Μέθοδοι καθαρισμού : Η διαρροή πρέπει να ελέγχεται από εκπαιδευμένο προσωπικό καθαρισμού με κατάλληλο 
προστατευτικό εξοπλισμό για την αναπνοή και τα μάτια. Περιέχει κανένα διαρροές με αναχώματα 
ή απορροφητικά υλικά για την πρόληψη της μετανάστευσης και την είσοδο σε υπονόμους ή 
ρυάκια. Απορροφήστε τις διαρροές με αδρανή στερεά όπως άργιλο ή γη διατόμων όσο το 
δυνατό πιο σύντομα. Μην απορροφάτε με πριονίδι, χαρτί, πανιά ή άλλο καύσιμο υλικό. 
Συμμορφωθείτε με τους ισχύοντες τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς. Μαζέψτε τη 
χυμένη ποσότητα. Αποθηκεύεται μακριά από άλλα υλικά. 

 

6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα 

Βλέπε τμήμα 8. Έλεγχος έκρηξης / ατομική προστασία. 

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση 
 

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό 

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό : Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. Αποφύγετε όλα τα μάτια και την επαφή με το δέρμα και 
δεν αναπνέετε ατμούς και ομίχλη. Κρατήστε μακριά από ασύμβατα υλικά. Μην φοράτε 
υποδήματα με δερμάτινες σόλες. Πλύνετε τα χέρια και κάθε άλλη εκτεθειμένη περιοχή με απαλό 
σαπούνι και νερό πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε, καθώς και πριν φύγετε από την εργασία σας. 
Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό στο χώρο εργασίας για να αποτραπεί ο σχηματισμός ατμών. Μην 
εισπνέετε τυχόν σκόνη, αναθυμιάσεις ή εκνεφώματα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά 
αεριζόμενο χώρο. 

Μέτρα υγιεινής : Φροντίστε την καθαριότητα και τάξη. Πλύνετε … σχολαστικά μετά το χειρισμό. Τα μολυσμένα 
ρούχα θα πρέπει να πλένονται σχολαστικά, προκειμένου να εξαλειφθεί μια καθυστερημένη 
πιθανό κίνδυνο πυρκαγιάς. Μην τρώτε, πίνετεή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 

 

7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 

Τεχνικά μέτρα : Τήρηση επαρκούς αερισμού. Χώρος πλυσίματος/νερό για τον καθαρισμό των ματιών και τις 
επιδερμίδας θα πρέπει να διατίθεται. 

Συνθήκες φύλαξης : Διατηρείστε μόνο στο γνήσιο δοχείο σε ένα δροσερό, καλά εξαεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται ο 
περιέκτης ερμητικά κλειστός. 

Μη συμβατά υλικά : Ισχυρά αλκάλια. Ισχυρά οξειδωτικά. Οργανικά υλικά. Αναγωγικό(ά) μέσο(α). Μέταλλο άλατα. 
μέταλλα αλκαλίων. δάσος. Χαρτί. Χαλκός και κράματά του. Μέταλλα. 

Περιορισμοί κοινής αποθήκευσης : Κρατήστε μακριά από ασύμβατα υλικά. 
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Χώρος φύλαξης : Διατηρήστε σε ξηρό, δροσερό και καλά εξαεριζόμενο μέρος. 

Ειδικές υποδείξεις για τη συσκευασία : Σωστή επισήμανση. 
 

7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 

Δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες. 

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία 
 

8.1. Παράμετροι ελέγχου 
 
 

Υπεροξείδιο του υδρογόνου (7722-84-1) 

Ελλάδα OEL TWA (mg/m³) 1.4 mg/m³ 

Ελλάδα OEL TWA (ppm) 1 ppm 

Ελλάδα OEL STEL (mg/m³) 3 mg/m³ 

Ηνωμένο Βασίλειο WEL TWA (mg/m³) 1.4 mg/m³ 

Ηνωμένο Βασίλειο WEL TWA (ppm) 1 ppm 

Ηνωμένο Βασίλειο WEL STEL (mg/m³) 2.8 mg/m³ 

Ηνωμένο Βασίλειο 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. Έλεγχοι έκθεσης 

Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι : Εξασφαλίστε κατάλληλο εξαερισμό στο χώρο. Οφείλεται να υπάρχουν εγκατεστημένες συσκευές 
οφθαλμικών ντους και ντους ασφαλείας  κοντά σε κάθε πιθανή πηγή έκθεσης. Ο τοπικός 
εξαερισμός, συνιστάται να διατηρήσει το επίπεδο των ατμών κάτω από την οριακή τιμή 
κατωφλίου (TLV). 

Ατομική προστασία : Οι εξοπλισμοί ατομικής προστασίας πρέπει να επιλέγονται με βάση τις συνθήκες υπό τις οποίες 
το προϊόν αυτό χειρισμού ή χρήσης. Προστατευτικός ρουχισμός. Γάντια. Προστατευτικά γυαλιά. 
Αποφεύγετε κάθε περιττή έκθεση. 

   

Προστασία των χεριών : Να φοράτε προστατευτικά γάντια. Χρησιμοποιήστε γάντια κατασκευασμένα από ανθεκτικά σε 
χημικά υλικά, όπως νιτρίλιο, νεοπρένιο, καουτσούκ ή βινύλιο εάν αναμένεται συχνή ή 
παρατεταμένη επαφή. 

Προστασία οφθαλμών : Να φοράτε προστατευτικά γυαλιά. Φοράτε ειδική προστασία για τα μάτια, γυαλιά και μάσκα 
ανθεκτική στα χημικά προϊόντα, εάν υπάρχει κίνδυνος επαφής με τα μάτια από σταγονίδια υγρού 
ή από αιωρούμενα σωματίδια. Μην φοράτε φακούς επαφής. 

Προστασία του δέρματος : Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία . Ποδιά από καουτσούκ, μπότες. 

Προστασία των αναπνευστικών οδών : Εργασία σε καλά αεριζμενες ζώνες ή με χρήση προστασίας αναπνευστικού. Φοράτε κατάλληλη 
μάσκα. Παράγοντες προστασίας ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο του αναπνευστήρα που 
χρησιμοποιείται. 

Άλλες πληροφορίες : Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση. 
 

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες 
 

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

Μορφή : Υγρό 
  

Εμφάνιση : Σαφής 

χρώμα : Άχρωμο 
  

οσμή : Άοσμο 
  

ΙΌριο οσμών : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
  

pH : <= 3.5 
  

Σχετική ταχύτητα εξάτμισης (βουτυλεστέρα=1) : > 1 
  

σημείο τήξης / περιοχή τήξης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
  

Σημείο στερεοποίησης : -33 °C (-27 °F)  
  

Σημείο βρασμού : 108 °C 
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Σημείο ανάφλεξης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
  

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
  

Θερμοκρασία διάσπασης : > 85 °C 
  

Ανάφλεξη (στερεό, αέριο) : Άφλεκτο 
  

Πίεση ατμού : 23.3 mm Hg  @ 30°C 
  

Σχετική πυκνότητα ατμών στους 20 °C : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
  

Σχετική πυκνότητα : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
  

Πυκνότητα : 1.1 - 1.13 g/ml Ειδικό βάρος 

Διαλυτότητα : Νερό: τέλεια διαλυτό 
  

Log Pow : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
  

ιξώδες, κινεματικός (ή) : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
  

ξώδες, δυναμικό : 0.994 cP  @ 25°C 
  

Εκρηκτικές ιδιότητες : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
  

Οξειδωτικά χαρακτηριστικά : Οξειδωτής 
  

Όρια κινδύνου εκρήξεως : Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. 
  

 

9.2. Άλλες πληροφορίες 

Δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες. 

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και δραστικότητα 
 

10.1. Δραστικότητα 

Δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες. 

10.2. Χημική σταθερότητα 

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες χρήσης. 

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 

Επικίνδυνος πολυμερισμός Δεν θα συμβεί. Μόλυνσης μπορεί να προκαλέσει ταχεία αποσύνθεση, η απελευθέρωση αερίων οξυγόνου και 
επικίνδυνες πιέσεις. 

10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν 

Άκρως υψηλές ή άκρως χαμηλές θερμοκρασίες. Άμεσο ηλιακό φως. Προστατέψτε από κάθε είδους ρύπανση. 

10.5. Μη συμβατά υλικά 

κυανιούχα. Ισχυρά οξέα. ισχυρά αλκάλια. Ισχυρά οξειδωτικά. Αναγωγικό μέσο. ευκόλως οξειδώσιμο υλικά όπως χαρτί, ξύλο, θείο και αλουμίνιο. 
μέταλλα αλκαλίων. μέταλλα. Μέταλλο άλατα. Χαλκός και κράματά του. Ενώσεις του εξασθενούς χρωμίου. υπερμαγγανικό κάλιο. Οργανικά υλικά. 

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 

Τοξικές αναθυμιάσεις μπορούν να αποδεσμευτούν. καπνός. Μονοξείδιο του άνθρακα. Διοξείδιο του άνθρακα. 

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες 
 

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις 

Oξεία τοξικότητα : Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
 

Vaprox® Hydrogen Peroxide Sterilant   

LD50 από του στόματος σε αρουραίους 1193 mg/kg 

LD50 μέσω του δέρματος σε κουνέλια > 2000 

ATE CLP (Από του στόματος) 1193.000 mg/kg σωματικού βάρους 
 
 
 

Υπεροξείδιο του υδρογόνου (7722-84-1) 

LD50 από του στόματος σε αρουραίους 801 mg/kg 

LD50 δέρματος επίμυος 4060 mg/kg 

LD50 μέσω του δέρματος σε κουνέλια 2000 mg/kg 

LC50 εισπνοής σε αρουραίους (mg/l) 2 g/m³ (Χρόνος έκθεσης: 4 h) 

ATE CLP (Από του στόματος) 801.000 mg/kg σωματικού βάρους 

ATE CLP (Διά του δέρματος) 2000.000 mg/kg σωματικού βάρους 

ATE CLP (Αέρια) 4500.000 ppmV/4h 

ATE CLP (Ατμοί) 2.000 mg/l/4h 

ATE CLP (Σκόνη/σταγονίδια) 2.000 mg/l/4h 
 
 

διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος : Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. 

pH: <= 3.5 

διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος : Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. 

pH: <= 3.5 

Aναπνευστική ευαισθητοποίηση ή 
ευαισθητοποίηση του δέρματος 

: Μη ταξινομημένος 

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης. 
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Mεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων : Μη ταξινομημένος 

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης. 

Kαρκινογένεση : Μη ταξινομημένος 

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης. 

Tοξικότητα για την αναπαραγωγή· : Μη ταξινομημένος 

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης. 

Τοξικότητα για στοχευμένα όργανα (εφάπαξ 
έκθεση) 

: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. 

Τοξικότητα για στοχευμένα όργανα 
(επαναλαμβανόμενη έκθεση) 

: Μη ταξινομημένος 

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης. 

Tοξικότητα αναρρόφησης : Μη ταξινομημένος 

Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης. 

Πιθανές βλαβερές επιδράσεις στον άνθρωπο και 
πιθανά συμπτώματα 

: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες 
 

12.1. Τοξικότητα 

Οικολογία - νερό : Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. 
 

Υπεροξείδιο του υδρογόνου (7722-84-1) 

LC50 στα ψάρια 1 16,4 mg/l (Χρόνος έκθεσης: 96 h - Είδος: Pimephales promelas) 

EC50 άλλους υδρόβιους οργανισμούς 1 2,5 mg/l (χρόνος έκθεσης: 72 Ώρες - Species: Chlorella vulgaris) 

EC50 Δάφνια 1 7,7 mg/l (Χρόνος έκθεσης: 24 h - Είδος: Daphnia magna) 

EC50 Δάφνια 2 18 - 32 mg/l (Χρόνος έκθεσης: 48 h - Είδος: Daphnia magna [Στατικό])) 

Τιμή LC 50 στα ψάρια 2 18 - 56 mg/l (Χρόνος έκθεσης: 96 h - Είδος: Lepomis macrochirus [στατικό]) 
 

 

12.2. Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση 

Vaprox® Hydrogen Peroxide Sterilant   

Ανθεκτικότητα και αποικοδόμηση Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον. 
 

 

12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης 

Vaprox® Hydrogen Peroxide Sterilant  

Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Δεν έχει καθοριστεί. 
 
 

Υπεροξείδιο του υδρογόνου (7722-84-1) 

Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης στα ψάρια 1 (δεν βιοσυσσώρευση) 
 

 

12.4. Κινητικότητα στο έδαφος 

Δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες. 

12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ 

Δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες. 
 

12.6. Άλλες αρνητικές επιπτώσεις 

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.   
 

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με την απόρριψη 
 

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 

Υποδείξεις για την απόρριψη των αποβλήτων : Οι άδειοι περιέκτες πρέπει να πλένονται σχολαστικά με μεγάλες ποσότητες καθαρού νερού. Για 
τη διάθεση των αποβλήτων συμβουλευτείτε την αρμόδια αρχή. Καταστρέψτε με ασφαλή τρόπο 
σύμφωνο με τους τοπικούς/ εθνικούς κανονισμούς. 

Περαιτέρω πληροφορίες : Μην ξαναχρησιμοποιείτε τα κενά εμπορευματοκιβώτια. Container παραμένει επικίνδυνα όταν 
είναι άδεια. Να συνεχίσει να παρακολουθεί όλες τις προφυλάξεις. Μικρές ποσότητες του μη 
χρησιμοποιηθέντος υλικού θα πρέπει να αραιωθεί με νερό (1:20) και ξεπλένεται με μία σερβιέτα 
υπόνομο, εάν, σύμφωνα με τους πολιτειακούς, τοπικούς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς. 

Οικολογία - απόβλητα : Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. 

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά 
 

Σύμφωνα με τις ακόλουθες ανάγκες ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

14.1. Αριθμός ΟΗΕ 

Αριθμός ΟΗΕ : 2014 
 

14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ 

Επίσημη Οδηγία για την μεταφορά : HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTIONS   

Περιγραφή εγγράφων μεταφοράς : UN 2014, HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTIONS, 5.1 (8), II   
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14.3. Τάξη/τάξεις κινδύνου κατά τη μεταφορά 

Κατηγορίες (OHE) : 5.1 

Κωδικός ταξινόμησης (OHE) : OC1 

Κλάση (IATA) : 5.1 

Κατηγορίες (IMDG) : 5.1 

Κλάση (ADN) : 5.1 

Ετικέτες κινδύνου (OHE) : 5.1, 8 

  
 

14.4. Ομάδα συσκευασίας 

Κατηγορία συσκευασίας (OHE) : II 
 

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 

Επικίνδυνο για το περιβάλλον 

Μολυσματικός παράγοντας για το υδάτινο 
περιβάλλον 

: 

: 

Όχι. 

Όχι.  

Άλλες πληροφορίες : Δεν υπάρχουν επιπλέον διαθέσιμες πληροφορίες. 
 

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη 

14.6.1. Επίγεια μεταφορά 

Κωδικός χαρακτηρισμού επικίνδυνων υλικών 
(Νο Κέμλερ) 

: 58 

Κωδικός ταξινόμησης (OHE) : OC1 

Πορτοκαλί δίσκοι : 

 

Μεταφορική κατηγορία (ADR) : 2 

Κωδικός  περιορισμού σήραγγας : E 

Περιορισμένες ποσότητες (ADR) : 1L 

Εξαιρούμενες ποσότητες (ADR) : E2 

Κωδικός EAC : 2P 

14.6.2. Μεταφορά μέσω θαλάσσης 

Δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες. 

14.6.3. Εναέρια μεταφορά 

Λόγω εξαερισμού, απαγορεύονται στα επιβατηγά και αεροσκάφη μεταφοράς φορτίου. 

14.6.4. Ποτάμια μεταφορά 

Δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες. 
 

 

 

 

 

14.7. Μεταφορά εμπορευμάτων μεγάλου βάρους σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ της συμφωνίας MARPOL 73/78 και σύμφωνα με τον 
κωδικό IBC 

Μη εφαρμόσιμος. 
 

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία 
 

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα 

15.1.1. Κανονισμοί ΕΕ 

Δεν Παράρτημα XVII περιορισμούς 

Δεν περιέχει ουσία υποψήφια REACH. 

15.1.2. Eθνικές διατάξεις 

Δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες. 
 

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

Κανένα χημικό αξιολόγηση της ασφάλειας έχει διενεργηθεί. 
  

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες 
 

Ημερομηνία αναθεώρησης : 01/22/2018 
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Πηγές δεδομένων : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη 
συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 
67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006. 

Άλλες πληροφορίες : Κανένας/Καμία/Κανένα. 
 
 

Κείμενο των φράσεων H-και EUH: 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Οξεία τοξικότητα (αναπνευστική), Κατηγορία 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Οξεία τοξικότητα  (από του στόματος), Κατηγορία 4 

Aquatic Chronic 3 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον — Χρόνιος κίνδυνος, Κατηγορίας  3 

Eye Dam. 1 Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/οφθαλμικός ερεθισμός, Κατηγορία 1 

Ox. Liq. 1 Οξειδωτικά υγρά, Κατηγορία 1 

Skin Corr. 1A έγκαυμα/ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία 1A 

Skin Irrit. 2 έγκαυμα/ερεθισμός του δέρματος, Κατηγορία 2 

STOT SE 3 Τοξικότητα για στοχευμένα όργανα (εφάπαξ έκθεση), Κατηγορία 3 

H271 Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη· ισχυρό οξειδωτικό 

H272  Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά· οξειδωτικό 

H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης 

H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες 

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος 

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη 

H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής 

H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού 

H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις 
 

 

SDS της ΕΕ (κανονισμός REACH παράρτημα II) 
 

Οι πληροφορίες σε αυτό το φύλλο δεν είναι μια προδιαγραφή και δεν εγγυάται συγκεκριμένες ιδιότητες. Οι πληροφορίες αυτές προορίζονται για την παροχή γενικών γνώσεων ως προς την υγεία και 
την ασφάλεια που βασίζεται στη γνώση μας για τον χειρισμό, την αποθήκευση και τη χρήση του προϊόντος. Δεν είναι εφαρμόσιμες σε ασυνήθιστες ή μη κανονικές χρήσεις του προϊόντος ή όταν 
οδηγιών ή συστάσεων δεν ακολουθούνται. 
 


