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ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/µείγµατος και εταιρείας/επιχείρησης
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Ονοµασία του προϊόντος στο εµπόριο: Υπεροξείδιο του Υδρογόνου
Αριθµός καταχώρισης REACH:
Τα συστατικά του µείγµατος που εµπίπτουν στον Κανονισµό REACH 1907/2006/ΕΚ, έχουν (προ)καταχωρισθεί από τους προµηθευτές τους.
1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
Χρήση του υλικού / της σύνθεσης Καθαριστικό διάλυµα
1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας
Παραγωγός/προµηθευτής:
Εταιρεία: Α.Π.ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΛΤ∆
∆ιεύθυνση:T.Θ.21721,1512 Λευκωσία
Τηλ: +357 22521342, +357 99660038
Αρ. Φάξ: +357 22522610
e-mail: info@apgeorghiades.com
1.4 Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:
Τηλέφωνο Κέντρου ∆ηλητηριάσεων: 1401 (Κύπρος)

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας
2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος
Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
GHS03 φλόγα υπέρανω κύκλου
Ox. Liq. 2

H272 Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά. οξειδωτικό.

GHS05 διάβρωση
Skin Corr. 1B H314 Προξενεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες.
Eye Dam. 1 H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
GHS07
Acute Tox. 4 H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
Acute Tox. 4 H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
STOT SE 3 H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στην αναπνοή.
2.2 Στοιχεία επισήµανσης
Επισήµανση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Το προϊόν επισηµαίνεται σύµφωνα µε τον κανονισµό CLP.
(συνέχεια στη σελίδα 2)
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Εικονογράµµατα κινδύνου

GHS03 GHS05 GHS07
Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος
Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέτες:
διάλυµα υπεροξειδίου του υδρογόνου
∆ηλώσεις επικινδυνότητας
H272
Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά. οξειδωτικό.
H302+H332 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή σε περίπτωση εισπνοής.
H314
Προξενεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες.
H335
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στην αναπνοή.
∆ηλώσεις προφυλάξεων
P102
Μακριά από παιδιά.
P210
Μακριά απο θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνή φλόγα και άλλες πηγές
ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P261
Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυµιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατµούς/
εκνεφώµατα.
P280
Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύµατα/µέσα ατοµικής προστασίας για
τα µάτια/πρόσωπο.
P301+P330+P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόµα. ΜΗΝ προκαλέσετε εµετό.
P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ (ή µε τα µαλλιά): Βγάλτε αµέσως όλα τα
µολυσµένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερµίδα µε νερό/στο ντους.
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.
P310
Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό.
P403
Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόµενο χώρο.
P501
∆ιάθεση του περιεχοµένου/περιέκτη σύµφωνα µε τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς
κανονισµούς.
2.3 Άλλοι κίνδυνοι
Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
ΑΒΤ: Μη εφαρµόσιµο
αΑαΒ: Μη εφαρµόσιµο
ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά
3.2 Χηµικός χαρακτηρισµός: Μείγµατα
Περιγραφή: Μείγµα αποτελούµενο από τα ακολούθως αναφερόµενα συστατικά µε ακίνδυνες αναµείξεις.
(συνέχεια στη σελίδα 3)
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Συστατικά σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΕ) 830/2015:
CAS: 7722-84-1
διάλυµα υπεροξειδίου του υδρογόνου
EINECS: 231-765-0
Ox. Liq. 1, H271;
Skin Corr. 1A, H314;
Αριθµός ευρετηρίου: 008-003-00-9 H302; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335

50-60%
Acute Tox. 4,

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών
4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικές οδηγίες:
Να αποµακρύνετε αµέσως τα ενδύµατα που λερώθηκαν µε το προϊόν.
Τοξικά συµπτώµατα µπορούν να εµφανιστούν ακόµη και µετά από πολλές ώρες, γι' αυτό είναι απαραίτητη η
ιατρική παρακολούθηση το λιγότερο για δύο 24ωρα µετά από ένα ατύχηµα.
Να µεταφέρετε τους πάσχοντες στον καθαρό αέρα.
µετά από εισπνοή:
Απαραίτητος καθαρός αέρας και για βεβαιότητα συµβουλευτείτε γιατρό.
Σε περίπτωση λιποθυµίας επιβάλλεται κατάκλιση και µεταφορά σε σταθερή πλάγια θέση.
Καθαρός αέρας, ενδεχοµένως αναπνευστική βοήθεια, ζέστη.
Στη περίπτωση ενοχλήσεων συµβουλευτείτε γιατρό.
µετά από επαφή µε το δέρµα:
Ξεπλυθείτε αµέσως µε νερό και σαπούνι πολύ καλά.
Αφαιρέστε την µολυσµένη ενδυµασία.
Πλύνετε τα ρούχα που λερώθηκαν µε το προϊόν πριν την επαναχρησιµοποίηση τους.
Σε περίπτωση συνεχιζόµενου ερεθισµού επισκεφθείτε γιατρό.
µετά από επαφή µε τα µάτια:
Ξεπλύνετε άµεσα τα µάτια µε άφθονο νερό, ανασηκώνοντας εναλλάξ τα πάνω και κάτω βλέφαρα.
Ελέγξτε και αφαιρέστε εάν υπάρχουν τους φακούς επαφής.
Συνεχίστε να ξεπλένετε για τουλάχιστον 10 λεπτά.
Αναζητείστε ιατρική βοήθεια σε περίπτωση που εµφανιστεί ερεθισµός.
Προσοχή κατα τη πλύση των οφθαλµών, η εκτόξευση νερού µε µεγάλη πίεση ενέχει κίνδυνο καταστροφής του
κερατοειδούς, συµβουλευτείτε ένα γιατρό.
µετά από κατάποση:
Μην προκαλέσετε εµετό, ζητήστε αµέσως τη βοήθεια γιατρού.
Πιείτε άφθονο νερό και παραµείνετε στον καθαρό αέρα.
Συµβουλευτείτε αµέσως το γιατρό.
Ποτέ µην χορηγείτε κάτι από το στόµα σε αναίσθητο άνθρωπο.
4.2 Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, άµεσες ή µεταγενέστερες
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς
5.1 Πυροσβεστικά µέσα
Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα:
CO2, πυροσβεστική σκόνη ή εκνέφωµα νερού.
Τα µέτρα κατασβέσεως της φωτιάς εναρµονίζονται µε τα περικείµενα.
5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
(συνέχεια στη σελίδα 4)
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5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός:
Χρησιµοποιείστε αναπνευστική συσκευή.
Αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή και απολύτως προστατευτική ενδυµασία σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Περαιτέρω δηλώσεις:
Μολυσµένα νερά πυρόσβεσης συλλέγονται ξεχωριστά, δεν επιτρέπεται να αδειάζονται στην αποχέτευση.
ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης
6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Χρησιµοποιείστε προστατευτικό εξοπλισµό. Αποµακρύνετε τα απροστάτευτα πρόσωπα.
Φορέστε την ατοµική σας προστατευτική ενδυµασία.
Οδηγείστε τους ανθρώπους σε ασφαλές µέρος.
Φροντίστε για επαρκή αερισµό.
Αποφύγετε την εισπνοή ατµών.
Αποφύγετε την επαφη µε διαρρέον ή εκλυόµενο υλικό.
Προστατευτικά γυαλιά/µάσκα εάν αναµένεται η επαφή µε τα µάτια.
Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια.
Πληροφορίες για τα µέτρα προστασίας, βλέπε τα τµήµατα 7 και 8.
6.1.1 Για προσωπικό µη έκτακτης ανάγκης
Αποφύγετε την επαφη µε διαρρέον ή εκλυόµενο υλικό.
Χρησιµοποιείστε Μέσα Ατοµικής Προστασίας.
Φροντίστε για επαρκή αερισµό.
6.1.2 Για άτοµα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες
Αποµακρύνετε τα απροστάτευτα πρόσωπα.
Τα άτοµα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυµασία, προστατευτικά
γάντια, προστατευτικά γυαλιά και αναπνευστική συσκευή.
6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις
Σε περίπτωση διοχέτευσης στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση ειδοποιείστε τις αρµόδιες Αρχές.
Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση και επιφάνειες υδάτων. ∆εν πρέπει να διεισδύσει στον υδροφόρο ορίζοντα.
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό
Συλλέγεται µε απορροφητικά υλικά υγρών (άµµο, εναποθέσεις πυρολίθου, πριονόσκονη).
Χρησιµοποιείστε µέσα ουδετεροποίησης.
Εναποθέστε µολυσµένα υλικά ως επικίνδυνα απόβλητα κατά το σηµείο 13.
Να φροντίζετε για επαρκή αερισµό.
Τo βάζετε σε δοχεία κατάλληλα για απόρριψη.
6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα
Πληροφορίες για τον χειρισµό βλέπε κεφάλαιο 7.
Πληροφορίες για τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό βλέπε κεφάλαιο 8.
Πληροφορίες για την απόρριψη βλέπε κεφάλαιο 13.
ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό
Προσοχή στο χειρισµό και στο άνοιγµα των δοχείων.
Να διατηρείτε το δοχείο καλά κλεισµένο.
Φροντίστε για τον καλό εξαερισµό στο τόπο εργασίας.
Να προφυλάσσεται από τη ζέστη και την άµεση ακτινοβολία ηλίου.
Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια.
(συνέχεια στη σελίδα 5)
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Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαγιάς και έκρηξης:
Μακριά από πηγές αναφλέξεως - Απαγορεύεται το κάπνισµα.
Να προστατεύεται από την υπερβολική ζέστη.
Να έχετε έτοιµες τις αναπνευστικές συσκευές.
7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων καταστάσεων
Τεχνικά µέτρα και συνθήκες αποθήκευσης:
Να αποθηκεύεται σε καλά κλεισµένους περιέκτες, σε δροσερό και ξηρό µέρος.
Απαιτήσεις για χώρους και δοχεία αποθήκευσης:
Αποθηκεύεται σε δροσερό µέρος.
Κατάλληλο υλικό για δοχεία και σωλήνες: Μόλυβδος
Υποδείξεις συναποθήκευσης: ∆ιατηρείται χωριστά από εύφλεκτα υλικά.
Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους αποθήκευσης:
Να διατηρείται σε καλά κλεισµένο δοχείο.
Μη κλείνετε το δοχείο ερµητικά.
Να διατηρείτε το δοχείο σε καλά αεριζόµενο χώρο.
Να διατηρείται κλειδωµένο ή σε µέρος προσιτό µόνον για ειδήµονες ή εντολοδόχους αυτών.
Να φυλάσσεται κλειδωµένο και µακριά από παιδιά.
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία
8.1 Παράµετροι ελέγχου
Συστατικά στοιχεία µε οριακές τιµές επαγγελµατικής έκθεσης:
7722-84-1 διάλυµα υπεροξειδίου του υδρογόνου
TWA (GR) Μικρότερο χρονικό όριο: 3 mg/m³
Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 1,4 mg/m³, 1 ppm
8.2 Έλεγχοι έκθεσης
8.2.2 Ατοµικός εξοπλισµός προστασίας:
Γενικά µέτρα προστασίας και υγιεινής:
Μακριά από τρόφιµα, ποτά και ζωοτροφές.
Να βγάζετε αµέσως τα λερωµένα, βρεγµένα ενδύµατα.
Να πλένετε τα χέρια πριν το διάλειµµα και στο τέλος της εργασίας.
Να αποφεύγετε την επαφή µε τα µάτια.
Προστασία για την αναπνοή:
Να χρησιµοποιείτε για σύντοµη ή µικρή επιβάρυνση αναπνευστική συσκευή µε φίλτρο, για έντονη ή
παρατεταµένη έκθεση προστατευτική αναπνευστική συσκευή ανεξάρτητα του γύρω αέρα.
Σε συνθήκες ανεπαρκούς εξαερισµού συνιστάται αναπνευστική προστασία.
Προστασία για τα χέρια:
Προστατευτικά γάντια.
(συνέχεια στη σελίδα 6)
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Το υλικό των γαντιών θα πρέπει να είναι αδιαπερατό και ανθεκτικό έναντι του προϊόντος / του υλικού / του
παρασκευάσµατος.
Λόγω µη πραγµατοποίησης δοκιµών δεν µπορεί να προταθεί κανένα υλικό γαντιών για το προϊόν / το
παρασκεύασµα / το χηµικό µείγµα.
Επιλέξτε το υλικό του γαντιού λαµβάνοντας υπ' όψη τους χρόνους διέλευσης, το βαθµό διαπερατότητας και
την υποβάθµιση.
Υλικό γαντιών:
Πλαστικά γάντια PVC
Γάντια από καουτσούκ.
Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται µόνον από το υλικό, αλλά και τα επιπλέον χαρακτηριστικά
ποιότητας, τα οποία διαφέρουν ανάλογα µε τον κατασκευαστή. Επειδή το προϊόν είναι ένα µείγµα που
αποτελείται από περισσότερα συστατικά δεν µπορεί να εξακριβωθεί η ανθεκτικότητα του υλικού κατασκευής
των γαντιών και θα πρέπει να ελεγχθούν πριν από τη χρήση.
Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών:
Ο ακριβής χρόνος διέλευσης ανακοινώνεται από τον κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών και θα
πρέπει να τηρείται πάντοτε.
Οι χρόνοι διέλευσης σύµφωνα µε τον κανονισµό ΕN 374 Μέρος ΙΙΙ ενίοτε δεν ισχύουν υπό πραγµατικές
συνθήκες. Προτείνεται µέγιστος χρόνος χρήσης που αντιστοιχεί στο 50% του χρόνου διέλευσης.
Προστασία για τα µάτια:
Προστατευτικά γυαλιά απολύτως εφαρµοστά.
Προστασία για το σώµα:
Προστατευτική ενδυµασία εργασίας.

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες
9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες
Γενικές πληροφορίες
Όψη:
υγρό
Μορφή:
Μη καθoρισµένο
Χρώµα:
άοσµο
Οσµή:
Μη καθορισµένο
Όριο οσµής:
13,7
Τιµή pH:
∆εν είναι προσδιορισµένο
Σηµείο τήξεως/σηµείο πήξεως:
Αρχικό σηµείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως: 150,2 °C
Σηµείο ανάφλεξης:

Μη εύφλεκτο

Αναφλεξιµότητα (στερεό/αέριο):

Μη χρησιµοποιήσιµο

Θερµοκρασία αυτανάφλεξης:

Μη καθορισµένη

Θερµοκρασία αποσύνθεσης:

Μη καθορισµένο
(συνέχεια στη σελίδα 7)
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Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης:

Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται.

Εκρηκτικές ιδιότητες:

∆εν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος.

Όρια κινδύνου εκρήξεως:
κατώτερα:
ανώτερα:
Οξειδωτικές ιδιότητες

Μη καθορισµένο
Μη καθορισµένο
∆εν ταξινοµείται ως οξειδωτικό σύµφωνα µε τον Κανονισµό
CLP 1272/2008/EK.

Πίεση ατµού

Μη καθορισµένο

Πυκνότητα σε 20 °C:
Σχετική πυκνότητα
Πυκνότητα ατµών
Ταχύτητα εξάτµισης:

1,52 g/cm³
Μη καθoρισµένο
Μη καθoρισµένο
Μη καθoρισµένο

∆ιαλυτότητα σε / αναµείξιµο µε
νερό:

αναµειγνύεται πλήρως

Συντελεστής κατανοµής: n-οκτανόλη/νερό: Μη καθoρισµένο
Ιξώδες
δυναµικό:
κινηµατικό:
9.2 Άλλες πληροφορίες

Μη καθoρισµένο
Μη καθoρισµένο
∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα
10.1 Αντιδραστικότητα Το προϊόν δεν αντιδρά υπο κανονικές συνθήκες.
10.2 Χηµική σταθερότητα Σταθερό υπό κανονικές συνθήκες.
Θερµική αποσύνθεση / Όροι που πρέπει να αποφεύγονται:
Προς αποφυγήν της θερµικής αποσύνθεσης δεν πρέπει να υπερθερµανθεί.
Ευσταθές στη θερµοκρασία περιβάλλοντος.
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Αντιδρά µε άλατα αµµωνίου και αντιδρά εύκολα µε διάφορα αναγωγικά σάκχαρα για την παραγωγή
µονοξειδίου του άνθρακα.
10.4 Συνθήκες προς αποφυγήν
Το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται σε υψηλές θερµοκρασίες, σπινθήρες, φλόγα και συσσωρευµένα
ηλεκτροστατικά φορτία.
Αποφύγετε την έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία που µπορεί να οδηγήσει σε διάσπαση και έκρηξη. Αποφύγετε
την έκθεση στην υγρασία.
10.5 Μη συµβατά υλικά: Μη συµβατό µε άλατα αµµωνίου, αλουµίνιο, κασσίτερο και ψευδάργυρο.
10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: ∆εν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα αποσυνθέσεως.
ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Οξεία τοξικότητα
Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή σε περίπτωση εισπνοής.
(συνέχεια στη σελίδα 8)
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Εκτίµηση Οξείας Τοξικότητας -LD/LC50
ATE (Εκτίµηση της οξείας τοξικότητας)
Από το στόµα LD50
1.000 mg/kg
Εισπνοή
LC50/4 h (ατµοί) 22 mg/l
∆ιάβρωση και ερεθισµός του δέρµατος
Προξενεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες.
Σοβαρή βλάβη/ερεθισµός των µατιών
Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη.
Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήµατος ή του δέρµατος
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
Επιπτώσεις ΚΜΤ (καρκινογένεση, µεταλλαξιγένεση και τοξικότητα για την αναπαραγωγή)
Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
Καρκινογένεση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
Τοξικότητα για την αναπαραγωγή
Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
STOT-εφάπαξ έκθεση
Ειδική Τοξικότητα σε όργανα στόχους Κατηγορία 3 κατόπιν εφάπαξ έκθεσης
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στην αναπνοή.
STOT-επανειληµµένη έκθεση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
Κίνδυνος από αναρρόφηση Βάσει των διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν πληρούνται.
ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες
12.1 Τοξικότητα
Υδατική τοξικότητα: ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόµησης ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
12.3 ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
12.4 Κινητικότητα στο έδαφος ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
Περαιτέρω οικολογικές ενδείξεις:
Γενικές οδηγίες:
∆εν επιτρέπεται να αδειάζεται µη αραιωµένο ή µη ουδετεροποιηµένο στο υδάτινο σύστηµα, στα υπόγεια νερά
και στα απόνερα δηλ. σε βόθρους.
12.5 Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ
ΑΒΤ: Μη εφαρµόσιµο
αΑαΒ: Μη εφαρµόσιµο
12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις ∆εν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση
13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων
Σύσταση:
Η διάθεση του υλικού πρέπει να είναι σύµφωνη µε την Εθνική Νοµοθεσία.
(συνέχεια στη σελίδα 9)
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∆εν επιτρέπεται να εναποτεθεί µαζί µε τα κοινά απορρίµµατα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.
Για ανακύκλωση απευθυνθείτε στον παραγωγό.
Ακάθαρτες συσκευασίες:
Σύσταση:
Η εναπόθεση γίνεται σύµφωνα µε τις επίσηµες οδηγίες.
Ο περιέκτης µπορεί όταν καθαριστεί να επαναχρησιµοποιηθεί ή να αξιοποιηθεί το υλικό του.
Συνιστάται ως µέσον καθαρίσµατος: Νερό, ενδεχοµένως προσθέτετε ένα µέσον καθαρισµού.
ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά
14.1 Αριθµός ΟΗΕ
UN2014
ADR, IMDG, IATA
14.2 Οικεία ονοµασία αποστολής ΟΗΕ
2014 ΥΠΕΡΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ Υ∆ΡΟΓΟΝΟΥ
ADR
Υ∆ΑΤΙΚΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ
HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
IMDG, IATA
14.3 Τάξης/-εις κινδύνου κατά τη µεταφορά
ADR

Κλάση
Ετικέτα

5.1 Οξειδωτικές ουσίες
5.1+8

IMDG

Class
Label

5.1 Οξειδωτικές ουσίες
5.1/8

IATA

Class
Label
14.4 Οµάδα συσκευασίας
ADR, IMDG, IATA
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη
Αριθµός Kemler:
Αριθµός-EMS:

5.1 Οξειδωτικές ουσίες
5.1 (8)
II
Μη εφαρµόσιµο
Προσοχή: Οξειδωτικές ουσίες
58
F-H,S-Q
(συνέχεια στη σελίδα 10)
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Segregation groups
Stowage Category
Stowage Code
Segregation Code

Peroxides
D
SW1 Protected from sources of heat.
SG16 Stow "separated from" class 4.1
SG59 Stow "separated from" permanganates
SG72 See 7.2.6.3.2.

14.7 Χύδην µεταφορά σύµφωνα µε το παράρτηµα II
Μη χρησιµοποιήσιµο
της σύµβασης MARPOL και τον κώδικα IBC
Μεταφορά/περαιτέρω δηλώσεις:
ADR
Περιορισµένες ποσότητες (LQ)
Εξαιρούµενες ποσότητες (EQ)

Οµάδα µεταφοράς
Κωδικοί περιορισµού σήραγγας:
IMDG
Limited quantities (LQ)
Excepted quantities (EQ)
UN "Model Regulation":

1L
Κωδικός: E2
Μέγιστη καθαρή ποσότητα ανά εσωτερική
συσκευασία: 30 ml
Μέγιστη καθαρή ποσότητα ανά εξωτερική
συσκευασία: 500 ml
2
E
1L
Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
UN 2014 ΥΠΕΡΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ Υ∆ΡΟΓΟΝΟΥ
Υ∆ΑΤΙΚΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ, 5.1 (8), II

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νοµοθετικού χαρακτήρα
15.1 Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το
µείγµα
Κανονισµός REACH 1907/2006/EK
Κανονισµός (EE) 2015/830
Κανόνισµός CLP 1272/2008/EK
Τα συστατικά του µείγµατος που εµπίπτουν στον Κανονισµό REACH 1907/2006, έχουν (προ)-καταχωρισθεί.
Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συµβουλίου της 7ης Απριλίου 1998 για την Προστασία της Υγείας και Ασφάλειας των
Εργαζοµένων κατά την Eργασία από Κινδύνους Οφειλόµενους σε Χηµικούς Παράγοντες
Οδηγία 94/33/ΕΚ για την προστασία των νέων κατά την εργασία, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της
ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσων εργαζοµένων, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
Οδηγία 2012/18 / ΕΕ
Κατονοµαζόµενες επικίνδυνες ουσίες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Η ουσία δεν περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Ι.
∆εν περιέχονται κατονοµαζόµενες ουσίες.
Kατηγορία Seveso P8 P8 ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑ
Οριακή ποσότητα (τόνοι) για την εφαρµογή των απαιτήσεων κατώτερης βαθµίδας 50 t
Οριακή ποσότητα (τόνοι) για την εφαρµογή των απαιτήσεων ανώτερης βαθµίδας 200 t
(συνέχεια στη σελίδα 11)
GR

45.1.2

Σελίδα: 11/11

∆ελτίο δεδοµένων ασφαλείας
σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 1907/2006/ΕΚ (REACH) Άρθρο
31, τον (EE) 2015/830 και τον 1272/2008/EK (CLP)
Ηµεροµηνία εκτύπωσης 25.07.2017

Αριθµός έκδοσης 1

Αναθεώρηση 25.07.2017

Ονοµασία του προϊόντος στο εµπόριο: Υπεροξείδιο του Υδρογόνου
(συνέχεια από τη σελίδα 10)

Εθνικές διατάξεις
Άλλες διατάξεις, περιορισµοί και απαγορεύσεις
Ουσίες που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία (SVHC) σύµφωνα µε το REACH, άρθρο 57
∆εν περιέχει ουσίες που προκαλούν πολύ µεγάλη ανησυχία (SVHC).
15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας: Η αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας δεν πραγµατοποιήθηκε.
ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες
Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σηµερινό επίπεδο των γνώσεών µας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις
ιδιότητες των προϊόντων ούτε αιτιολογούν νοµικές συνέπειες.
Σχετικές σειρές
H271 Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη. ισχυρό οξειδωτικό.
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H314 Προξενεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στην αναπνοή.
Υποδείξεις εκπαίδευσης
Κατάλληλη εκπαίδευση για την ασφάλεια και τον χειρισµό θα πρέπει να παρέχεται σε όλους τους
εργαζόµενους σύµφωνα µε τις υπάρχουσες πληροφορίες.
∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας, συντάχτηκε από:
SUSTCHEM Engineering ΕΠΕ
Τµήµα REACH & Χηµικών Υπηρεσιών
3ης Σεπτεµβρίου 144, Τ.Κ. 112 51, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 8252510 Fax: +30 210 8252575
Website: www.sustchem.gr
E-mail: info@suschem.gr
Συντµήσεις και αρκτικόλεξα:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Ox. Liq. 1: Οξειδωτικά υγρά – Κατηγορία 1
Ox. Liq. 2: Οξειδωτικά υγρά – Κατηγορία 2
Acute Tox. 4: Οξεία τοξικότητα µέσω του – Κατηγορία 4
Skin Corr. 1A: ∆ιάβρωση/ερεθισµός του δέρµατος – Κατηγορία 1A
Skin Corr. 1B: ∆ιάβρωση/ερεθισµός του δέρµατος – Κατηγορία 1B
Eye Dam. 1: Σοβαρή οφθαλµική βλάβη/ερεθισµός των οφθαλµών – Κατηγορία 1
STOT SE 3: Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (µία εφάπαξ έκθεση) – Κατηγορία 3
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