
 

Vaprox® Hydrogen Peroxide Sterilant 
Varnostni list  
Skladno z Uredbo (ES) št. 453/2010 

Datum izdaje:  01/22/2018                                                                    Različica: 1.0 
 

01/22/2018 SL (slovenščina) ref. varnostnega lista:  A122SI 1/8 
 

RAZDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 
 

1.1. Identifikator izdelka 

Oblika izdelka : zmes 

Trgovsko ime : Vaprox® Hydrogen Peroxide Sterilant 

Šifra izdelka : PB006, PB008, PB027, PB030 (varnostni list št. A122) 
 

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 

1.2.1. Pomembne identificirane uporabe 

Specifikacija industrijske/profesionalne uporabe : izdelek je samo za industrijsko uporabo 

Uporaba snovi/zmesi : protimikrobno sredstvo 

1.2.2. Odsvetovane uporabe 

Dodatne informacije niso na voljo. 
 

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 

Izdelovalec:  
  
STERIS Corporation  
P. O. Box 147, St. Louis, MO 63166, US  
Telefonska številka za informacije: 1-800-444-9009 (Služba za pomoč uporabnikom – znanstveni izdelki)  
Telefonska št. za nujne primere v ZDA 1-314-535-1395 (STERIS); 1-800-424-9300 (CHEMTREC)  
  
Dobavitelj:  
  
STERIS Ireland Limited 
IDA Business and Technology Park 
Tullamore 
County Offaly 
R35 X865 
Ireland. 
Telefonska št. za informacije o izdelku/tehnične informacije:  +44 (0) 116 276 8636   
E-pošta: asksteris_msds@steris.com  
 

1.4. Telefonska številka za nujne primere: 

Številka za nujne primere : +44 (0) 1895 622 639 
 

RAZDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI 
 

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi 

Razvrstitev skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]Prikažite informacije o klasifikaciji CLP + DPD v razdelku 2.1 

Akutna toksičnost 4 (peroralno) H302   

Draženje kože 2 H315   

Poškodbe oči 1 H318   

Oksidativna snov tekočina 3 H272  

STOT SE 3 H335   

Škodljivo za vodno okolje, kronično 3 H412   
   

Celotno besedilo stavkov H: glejte razdelek 16.   

 

Neželeni fizikalno-kemijski učinki ter učinki na človeško zdravje in okolje 

Dodatne informacije niso na voljo. 

2.2. Elementi etikete 

Označevanje skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]  

Piktogrami za nevarnost (CLP) : 

  

GHS03 

 

GHS05 

 

GHS07 

   

Opozorilna beseda (CLP) : Nevarno 

Stavki o nevarnosti (CLP) : H272 – Lahko okrepi požar; oksidativna snov. 
H302 – Zdravju škodljivo pri zaužitju.  
H315 – Povzroča draženje kože.  
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H318 – Povzroča hude poškodbe oči.  
H335 – Lahko povzroči draženje dihalnih poti.  
H412 – Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 

Previdnostni stavki (CLP) : P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. 
Prepovedano kajenje 
P261 – Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila.  
P273 – Preprečiti sproščanje v okolje.  
P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. 
P301 + 312 – PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali 
zdravnika.  
P302 + P352 – PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode.  
P304 + P340 – PRI VDIHAVANJU: prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, 
ki olajša dihanje. 
P305 + 351 + 338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite 
kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  
P403 + P233 – Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.  
P501 – Odstraniti vsebino/posodo skladno z veljavnimi lokalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi 
predpisi. 

 

2.3. Druge nevarnosti 

Dodatne informacije niso na voljo. 

RAZDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 
 

3.1. Snov 

Navedba smiselno ni potrebna. 

3.2. Zmes 
 
 

 

 

Ime Identifikator izdelka % Razvrščanje skladno z 
Uredbo (ES) št. 1272/2008 
[CLP] 

Vodikov peroksid (Št. CAS) 7722-84-1 
(Št. EC) 231-765-0 
(Indeksna št. EC) 008-003-00-9 

35 Oksidativna tekočina 1, H271 
Akutna toksičnost 4 (peroralno), 
H302 
Akutna toksičnost 4 (vdihavanje), 
H332 
Jedkost za kožo 1A, H314 
Poškodbe oči 1, H318 
STOT SE 3, H335 
Škodljivo za vodne organizme, 
kategorija kroničnosti 3, H412 

 

Celotno besedilo stavkov H: glejte razdelek 16.   

RAZDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 
 

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč 

Splošna navodila za prvo pomoč : Nezavestnim osebam nikoli ne dajte ničesar skozi usta. Če dvomite ali če simptomi ne 
prenehajo, poiščite zdravniško pomoč. 

Ukrepi za prvo pomoč po vdihavanju : Žrtev prenesite na svež zrak in jo pustite počivati v položaju, ki olajša dihanje. Če ne diha, dajte 
umetno dihanje. Takoj poiščite zdravniško pomoč. 

Ukrepi za prvo pomoč po stiku s kožo : Takoj odstranite kontaminirana oblačila. Kožo takoj izpirajte z veliko vode najmanj 15 minut. Če 
se pojavi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč. Pred ponovno uporabo operite 
kontaminirana oblačila. 

Ukrepi za prvo pomoč po stiku z očmi : Po stiku z očmi takoj izpirajte z veliko tekoče vode od 10 do 15 minut. Pri tem držite veke odprte. 
Posvetujte se z okulistom. Takoj poiščite zdravniško pomoč. Previdno izpirajte z vodo nekaj 
minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z 
izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. 

Ukrepi za prvo pomoč po zaužitju : Če je žrtev popolnoma pri zavesti, ji dajte vodo ali mleko. Izperite usta. NE sprožajte bruhanja. 
Poiščite nujno zdravniško pomoč. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA 
ZASTRUPITVE/zdravnika. 

 

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 

Simptomi/poškodbe po vdihavanju : Lahko povzroči draženje dihal. Lahko povzroči vnetje dihal. Priporočeno je zdravniško 
opazovanje od 24 do 48 ur po čezmerni izpostavitvi, saj se lahko pljučni edem pojavi pozneje. 

Simptomi/poškodbe po stiku s kožo : Povzroča draženje kože. 

Simptomi/poškodbe po stiku z očmi : Povzroča resne poškodbe oči. 

Simptomi/poškodbe po zaužitju : Zaužitje majhne količine te snovi povzroča resno nevarnost za zdravje. 
 

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 

Dodatne informacije niso na voljo. 
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RAZDELEK 5: Protipožarni ukrepi 
 

5.1. Sredstva za gašenje 

Ustrezna sredstva za gašenje : Zalijte z veliko vode. Pena. Suh prah. Ogljikov dioksid. Pršenje z vodo. Pesek. 

Neustrezna sredstva za gašenje : Organske spojine.  Vodikov peroksid lahko reagira z različnimi organskimi snovmi ter tvori 
eksplozivne zmesi in spojine, ki so občutljive za udarce, ali sproži požar. Pena ni učinkovita, ker 
pod plastjo pene še naprej nastajata kisik in toplota. Ne uporabljajte močnega curka vode. 

 

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo 

Nevarni razgradni produkti v primeru požara : Ob razgradnji se sprošča kisik, ki lahko okrepi požar. Med požarom se lahko vsebniki napihnejo 
in eksplodirajo zaradi notranjega tlaka, ki nastane zaradi toplote. 

 

5.3. Nasvet za gasilce 

Navodila za gašenje : Pri gašenju vsakega požara, ki ga povzročijo kemikalije, bodite previdni. Izpostavljene vsebnike 
hladite s pršenjem ali meglico. Preprečite izlitje vode za gašenje v okolje. 

Zaščitna oprema za gasilce : Uporabite samostojni dihalni aparat. Ne vstopajte v območje požara brez ustrezne zaščitne 
opreme, vključno z zaščito za dihala. 

Drugi podatki : Kisik, ki nastane pri razgradnji, lahko povzroči eksplozijo zatesnjenih vsebnikov in pospeši 
gorenje drugih gorljivih snovi. Vlažna snov v stiku s papirjem, lesom, tkanino itd. lahko povzroči 
spontani vžig organske snovi. 

RAZDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 
 

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 

Splošni ukrepi : Zagotovite ustrezno prezračevanje. Ne vdihavajte pare ali hlapov. Preprečite stik s kožo, očmi in 
oblačili. Preprečite iztekanje, če je varno. 

6.1.1. Za neusposobljeno osebje 

Zaščitna oprema: : Nositi zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. Za dodatne informacije glejte poglavje 8: Nadzor 
izpostavljenosti/osebna zaščita. 

Postopki v nujnih primerih : Preprečite iztekanje, če je varno. Evakuirajte osebje, ki ni nujno. 

6.1.2. Za reševalce 

Zaščitna oprema: : Opremite čistilno skupino z ustrezno zaščito. 

Postopki v nujnih primerih : Prezračite prostor. 
 

6.2. Okoljevarstveni ukrepi: 

Preprečite izlitje v kanalizacijo in javne vode. Če tekočina vstopi v kanalizacijo ali javne vode, obvestite pristojne organe. Preprečite sproščanje v okolje. 
 

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje 

Metode čiščenja : Izlitje mora obravnavati usposobljeno osebje za čiščenje, ki je ustrezno opremljeno z zaščito za 
oči in dihala. Kakršno koli izlitje zajezite z nasipi ali absorbenti, da preprečite migracijo in vstop v 
kanalizacijo ali tekoče vode. Pri izlitju čim prej poskrbite za absorpcijo z inertnimi trdimi snovmi, 
kot sta glina ali diatomejska zemlja. Za absorpcijo ne uporabite žagovine, papirja, tkanine ali 
drugih vnetljivih absorbentov. Upoštevajte veljavne lokalne, nacionalne in mednarodne predpise. 
Izlito tekočino zberite. Shranite jo ločeno od drugih snovi. 

 
 

6.4. Sklicevanje na druge razdelke 

Glejte poglavje 8. Nadzor nad izpostavljenostjo in osebna zaščita. 

RAZDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 
 

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje 

Varnostni ukrepi za varno ravnanje : Pred uporabo preberite etiketo. Preprečite kakršen koli stik z očmi in kožo ter ne vdihujte hlapov 
in meglic. Shranjujte ločeno od nezdružljivih snovi. Ne nosite čevljev z usnjenimi podplati. Pred 
uživanjem hrane in pijače ali pred kajenjem ter na koncu dela umijte roke in druge izpostavljene 
predele z blagim milom in vodo. Zagotovite dobro prezračevanje delovnih prostorov, da 
preprečite nastanek hlapov. Preprečite vdihavanje prahu, meglice ali razpršene snovi. 
Uporabljajte samo zunaj ali v dobro prezračenem prostoru. 

Higienski ukrepi : Poskrbite za dobro splošno higieno in vzdrževanje prostorov. Po ravnanju temeljito umijte roke. 
Kontaminirana oblačila morate temeljito oprati, da preprečite morebitno zapoznelo nevarnost 
požara. Pri uporabi tega izdelka ne smete jesti, piti ali kaditi. 

 

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 

Tehnični ukrepi : Zagotovite ustrezno prezračevanje. Na voljo mora biti prostor za umivanje/voda za čiščenje oči in 
kože. 

Pogoji shranjevanja : Hraniti samo v izvirni posodi, na hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti 
posodi. 
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Nezdružljive snovi : Močne baze. Močni oksidanti. Organske snovi. Reducenti. Soli kovin. Alkalijske kovine. Les. 
Papir. Baker in njegove zlitine. Kovine. 

Prepovedi pri skupnem skladiščenju : Shranjujte ločeno od nezdružljivih snovi. 

Skladiščni prostor : Shranjujte v suhem, hladnem, dobro prezračenem prostoru. 
 

7.3. Posebne končne uporabe 

Dodatne informacije niso na voljo. 

RAZDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti / osebna zaščita 
 

8.1. Parametri nadzora 
 
 

Vodikov peroksid (7722-84-1) 

Velika Britanija WEL TWA (mg/m³) 1,4 mg/m³ 

Velika Britanija WEL TWA (ppm) 1 ppm 

Velika Britanija WEL STEL (mg/m³) 2,8 mg/m³ 

Velika Britanija WEL STEL (ppm) 2 ppm 

ZDA – ACGIH ACGIH TWA (ppm) 1 ppm 

ZDA – IDLH US IDLH (ppm) 75 ppm 

ZDA – NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m³) 1,4 mg/m³ 

ZDA – NIOSH NIOSH REL (TWA) (ppm) 1 ppm 

ZDA – OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m³) 1,4 mg/m³ 

ZDA – OSHA OSHA PEL (TWA) (ppm) 1 ppm 
 

 

8.2. Nadzor izpostavljenosti 

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor : Zagotovite ustrezno prezračevanje. V neposredni bližini kakršne koli morebitne izpostavitve 
morajo biti na voljo izpiralniki za oči in varnostne prhe. Za vzdrževanje ravni hlapov pod mejno 
vrednostjo praga (TLV) je priporočeno prezračevanje z lokalnim izpuhom. 

Oprema za osebno zaščito : Opremo za osebno zaščito je treba izbrati glede na pogoje, pod katerimi se ravna z izdelkom ali 
se ga uporablja. Zaščitna oblačila. Rokavice. Zaščitna očala. Preprečite vsako nepotrebno 
izpostavitev. 

   

Zaščita rok : Nositi zaščitne rokavice. Uporabljajte rokavice izdelane iz kemično odpornih materialov, kot so 
nitril, neopren, gume ali vinil, če se pričakuje, pogosto ali podaljšan stik. 

Zaščita oči : Nosite zaščitna očala. Kadar obstaja možnost stika z očmi zaradi pršenja tekočine ali delcev v 
zraku, morate nositi zaščito za oči, vključno s kemijsko odpornimi zaščitnimi očali proti brizganju 
in s ščitom za obraz. Ne nosite kontaktnih leč. 

Zaščita kože in telesa : Nositi primerno zaščitno obleko. Gumijast predpasnik, škornji. 

Zaščita dihal : Delajte v dobro prezračenih območjih ali uporabljajte zaščito za dihala. Nosite ustrezno masko. 
Faktorji zaščite se razlikujejo glede na vrsto respiratorja, ki ga uporabljate. 

Drugi podatki : Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi. 

RAZDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 
 

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 

Agregatno stanje : tekočina 
  

Videz : prozorna 

Barva : brez barve 
  

Vonj : brez vonja 
  

Prag vonja : ni podatka 
  

pH : < = 3,5 
  

Relativna hitrost izparevanja (butilacetat = 1) : > 1 (BuAc + 1) 
  

Tališče : ni podatka 
  

Ledišče : –33 °C 
  

Vrelišče : 108 C 
  

Plamenišče : ni vnetljivo 
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Temperatura samodejnega vžiga : ni vnetljivo 
  

Temperatura razgradnje : > 85 C 
  

Vnetljivost (trdna snov, plin) : ni vnetljivo 
  

Parni tlak : 23,3 mmHg pri 30 C 
  

Relativna parna gostota pri 20 °C : ni podatka 
  

Relativna gostota : ni podatka 
  

Gostota : 1,1–1,13 g/ml specifična teža 

Topnost : voda: popolnoma topno 
  

Log Pow : ni podatka 
  

Viskoznost, kinematična : ni podatka 
  

Viskoznost, dinamična : 0,994 cP pri 25 C 
  

Eksplozivne lastnosti : ni podatka 
  

Oksidirajoče lastnosti : oksidant 
  

Meje eksplozivnosti : ni podatka 
  

 

9.2. Drugi podatki 

Dodatne informacije niso na voljo. 

RAZDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 
 

10.1. Reaktivnost 

Dodatne informacije niso na voljo. 

10.2. Kemijska stabilnost 

Stabilno pri normalnih pogojih uporabe. 

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij 

Ne bo prišlo do nevarne polimerizacije. Kontaminacija lahko povzroči hitro razgradnjo, sproščanje plinastega kisika in nastanek nevarnega tlaka. 

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti 

Izjemno visoke ali nizke temperature. Neposredna sončna svetloba. Zaščitite pred kakršno koli kontaminacijo. 

10.5. Nezdružljive snovi 

Cianidi. Močne kisline. Močne baze. Močni oksidanti. Reducenti. Organske snovi. Snovi, ki hitro oksidirajo, kot so papir, les, žveplo in aluminij. Alkalijske 
kovine. Kovine. Soli kovin. Baker in njegove zlitine. Heksavalentne kromove spojine. Kalijev permanganat. 

10.6. Nevarni produkti razgradnje 

Lahko nastanejo strupeni hlapi. Hlapi. Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid. 

RAZDELEK 11: Toksikološki podatki 
 

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih 

Akutna toksičnost : Zdravju škodljivo pri zaužitju. 
 
 

 

Vaprox® Hydrogen Peroxide Sterilant  

LD50 peroralno pri podganah 1193 mg/kg 

LD50 dermalno pri kuncih > 2000 

ATE (peroralno) 1193,000 mg/kg telesne mase 
 

 

Vodikov peroksid (7722-84-1) 

LD50 peroralno pri podganah 801 mg/kg 

LD50 dermalno pri podganah 4060 mg/kg 

LD50 dermalno pri kuncih 2000 mg/kg 

LC50 vdihavanje pri podganah (mg/l) 2 g/m³ (čas izpostavitve: 4 h) 

ATE (peroralno) 801,000 mg/kg telesne mase 

ATE (dermalno) 2000,000 mg/kg telesne mase 

ATE (plini) 4500,000 ppmv/4 h 

ATE (hlapi) 2,000 mg/l/4 h 

ATE (prah, meglica) 2,000 mg/l/4 h 
 
 

Jedkost za kožo/draženje kože : povzroča draženje kože 

pH: < = 3,5 

Resne poškodbe/draženje oči : povzroča resne poškodbe oči 

pH: < = 3,5 
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Preobčutljivost pri vdihavanju ali preobčutljivost 
kože 

: ni razvrščeno 

Na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni. 

Mutagenost za zarodne celice : ni razvrščeno 

Na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni. 

Rakotvornost : ni razvrščeno 

Na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni. 

Reproduktivna toksičnost : ni razvrščeno 

Na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni. 

Toksičnost za specifične ciljne organe (enkratna 
izpostavitev) 

: lahko povzroči draženje dihal. 

Toksičnost za specifične ciljne organe 
(ponavljajoča se izpostavitev) 

: ni razvrščeno 

Na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni. 

Nevarnost pri aspiraciji : ni razvrščeno 

Na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni. 

Morebitni neželeni učinki na zdravje človeka in 
simptomi 

: zdravju škodljivo pri zaužitju 

RAZDELEK 12: Ekološki podatki 
 

12.1. Strupenost 

Ekologija – voda : Škodljivo za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki. 

Vodikov peroksid (7722-84-1) 

LC50 pri ribah 1 16,4 mg/l (čas izpostavitve: 96 h – vrsta: Pimephales promelas) 

EC50 pri vodni bolhi 1 7,7 mg/l (čas izpostavitve: 24 h – vrsta: Daphnia magna) 

EC50 pri drugih vodnih organizmih 1 2,5 mg/l (čas izpostavitve: 72 h – vrsta: Chlorella vulgaris) 

LC50 pri ribah 2 18–56 mg/l (čas izpostavitve: 96 h – vrsta: Lepomis macrochirus [statična]) 

EC50 pri vodni bolhi 2 18–32 mg/l (čas izpostavitve: 48 h – vrsta: Daphnia magna [statična]) 
 

 

12.2. Obstojnost in razgradljivost 

Vaprox® Hydrogen Peroxide Sterilant  

Obstojnost in razgradljivost Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje. 
 

 

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih 

Vaprox® Hydrogen Peroxide Sterilant  

Zmožnost kopičenja v organizmih Ni ugotovljena 
 
 

Vodikov peroksid (7722-84-1) 

BCF pri ribah 1 (ni kopičenja v organizmih) 
 

12.4. Mobilnost v tleh 

Dodatne informacije niso na voljo. 

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB 

Dodatne informacije niso na voljo. 

12.6. Drugi škodljivi učinki 

Preprečite sproščanje v okolje.   

RAZDELEK 13: Odstranjevanje 
 

13.1. Metode ravnanja z odpadki 

Priporočila za odstranjevanje odpadkov : Prazne vsebnike morate temeljito izprati z veliko količino čiste vode. O odstranjevanju odpadkov 
se posvetujte z ustreznimi pristojnimi organi. Odstranite varno, skladno z lokalnimi/nacionalnimi 
predpisi. 

Dodatne informacije : Praznih vsebnikov ne uporabljajte znova. Vsebniki ostanejo nevarni, kadar so prazni. Še naprej 
upoštevajte vse previdnostne ukrepe. Majhne količine neuporabljene snovi razredčite z vodo 
(1:20) in odplaknite v kanalizacijo, če je to skladno z državnimi, lokalnimi in zveznimi predpisi. 

Ekologija – odpadne snovi : Preprečite sproščanje v okolje. 

RAZDELEK 14: Transportni podatki 
 

Skladno z ADR/RID/IMDG/IATA/ADN 

14.1. Številka UN 

Št. UN : 2014 
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14.2. Pravilno odpremno ime UN 

Pravilno odpremno ime : VODIKOV PEROKSID, VODNE RAZTOPINE 

Opis transportne dokumentacije : UN 2014 VODIKOV PEROKSID, VODNE RAZTOPINE, 5.1 (8), II 
 

14.3. Razred(i) nevarnosti prevoza 

Razred (UN) : 5.1 

Šifra razvrstitve (UN) : OC1 

Razred (ICAO) : 5.1 

Razred (IMDG) : 5.1 

Razred (ADN) : 5.1 

Oznake nevarnosti (UN) : 5.1, 8 

  
 

14.4. Embalažna skupina 

Embalažna skupina (UN) : II 
 

14.5. Nevarnosti za okolje 

Nevarno za okolje 

Onesnaževalec morja 

: 

: 

ne. 

ne.  

Drugi podatki : Dodatne informacije niso na voljo. 
 

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika 

14.6.1. Kopenski prevoz 

Identifikacijska številka nevarnosti (Kemlerjeva 
številka) 

: 58 

Šifra razvrstitve (UN) : OC1 

Oranžne tablice : 

 

Kategorija prevoza (ADR) : 2 

Šifra omejitve za predore : E 

Omejene količine (ADR) : 1L 

Izvzete količine (ADR) : E2 

Šifra EAC : 2P 

14.6.2. Morski ladijski prevoz 

Dodatne informacije niso na voljo. 

14.6.3. Letalski prevoz 

Zaradi prezračevanja prepovedano na potniških in tovornih letalih. 

14.6.4. Rečni ladijski prevoz 

Dodatne informacije niso na voljo. 
 

14.7. Prevoz velikih količin skladno s prilogo II konvencije MARPOL 73/78 in šifro IBC 

Navedba smiselno ni potrebna. 
 

RAZDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki 
 

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes 

15.1.1. Predpisi v EU 
 

Ni omejitev skladno s prilogo XVII Uredbe REACH. 

Ne vsebuje snovi, ki je vključena v seznam kandidatk REACH. 

15.1.2. Nacionalni predpisi 

Dodatne informacije niso na voljo. 
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15.2. Ocena kemijske varnosti 

Ocena kemijske varnosti ni izdelana. 

RAZDELEK 16: Drugi podatki 
 

Datum revizije : 01/22/2018 

Viri ključnih podatkov : UREDBA (ES) št. 1272/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. decembra 
2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi 
direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006. 

Drugi podatki : Jih ni. 
 

 

Celotno besedilo stavkov H in EUH: 

Akutna toksičnost 4 (vdihavanje) Akutna toksičnost (vdihavanje), 4. kategorija 

Akutna toksičnost 4 (peroralno) Akutna toksičnost (peroralno), 4. kategorija 

Škodljivo za vodno okolje, kronično 3 Škodljivo za vodno okolje – kronična nevarnost, 3. kategorija. 

Poškodbe oči 1 Resne poškodbe/draženje oči, 1. kategorija 

Ox. Liq. 1 Oksidirajoče tekočine, 1. kategorija 

Jedkost za kožo 1A Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 1A 

Draženje kože 2 Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 2 

STOT SE 3 Toksičnost za specifične ciljne organe (enkratna izpostavitev), 3. kategorija 

H271 Lahko povzroči požar ali eksplozijo; močna oksidativna snov. 

H272  Lahko okrepi požar; oksidativna snov. 

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. 

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. 

H315 Povzroča draženje kože. 

H318 Povzroča hude poškodbe oči. 

H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 

H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. 

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. 
 

 

SDS EU (Priloga II Uredbe REACH) 
 

Informacije v tem varnostnem listu niso specifikacije in ne zagotavljajo specifičnih lastnosti. Namen teh informacij je zagotoviti splošno znanje o zdravju in varnosti na podlagi našega znanja o ravnanju z 
izdelkom ter njegovem shranjevanju in uporabi. Te informacije ne veljajo pri nenavadni ali nestandardni uporabi izdelka in pri neupoštevanju navodil ali priporočil. 
 


