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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
Πληροφορία προϊόντος 
 
Σήµα κατατεθέν OXTERIL® 350 SPRAY Food Grade 
 
Εταιρεία Evonik Industries AG 

Advanced Intermediates 
Chemicals Management (660-112) 
Postfach 1345 
D-63403  Hanau, Germany 

 
Τηλέφωνο +49 (0)6181 59-3086 
Τέλεφαξ +49 (0)6181 59-2083 
Ηλεκτρονική διεύθυνση sds-info@evonik.com 
Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας 
ανάγκης  

+49 (0)2365 49-2232 

Αριθµός τηλεφώνου επείγουσας 
ανάγκης(Τέλεφαξ) 

+49 (0)2365 49-4423 

 Plant fire brigade, Infracor GmbH 
 
Χρήση της ουσίας / του 
παρασκευάσµατος 

Για βιοµηχανική χρήση 
Τα αναλυτικά σενάρια έκθεσης επισυνάπτονται σαν προσάρτηµα. 

Λειτουργία για οξείδωση 

Αριθµός κατάταξης REACH: εάν υπάρχει αναφέρεται στο κεφ. 3 
 

2. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον Κανονισµό (EΚ) αρ. 1272/2008 [CLP]. 

EΕ-CLP (ΣύστηµαΟικουµενικής εναρµόνισης) σύµφωνα µε τον Κανονισµό (EΚ) αρ. 1272/2008 

Οξεία τοξικότητα (από του στόµατος) Κατηγορία 4 H302 
∆ιάβρωση/ερεθισµός του δέρµατος Κατηγορία 2 H315 
Σοβαρή οφθαλµική βλάβη/ερεθισµός Κατηγορία 1 H318 
Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους (STOT) ύστερα από 
µία εφάπαξ έκθεση 

Κατηγορία 3 H335 

 

Σήµανση Παγκοσµίου Εναρµονισµένου Συστήµατος GHS 

Νοµική βάση EΕ-CLP (ΣύστηµαΟικουµενικής εναρµόνισης) σύµφωνα µε τον Κανονισµό (EΚ) αρ. 
1272/2008 

Συστατικό(ά) καθορισµού κινδύνων (GHS)  

• Υπεροξείδιο του υδρογονου 
 
Σύµβολο(α) 

 
 
Λέξη σήµα Κίνδυνος 

 
Υπόδειξη κινδύνου H302 - Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 

H315 - Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. 
H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη. 
H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού. 
 

Υπόδειξη ασφαλείας: 
Πρόληψη 

P261 - Aποφεύγετε να αναπνέετε 
σκόνη/αναθυµιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατµούς/εκνεφώµατα. 
P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύµατα/ µέσα ατοµικής 
προστασίας για τα µάτια / πρόσωπο. 
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Υπόδειξη ασφαλείας: 
Αντίδραση 

P301 + P312 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αµέσως το ΚΕΝΤΡΟ 
∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. 
P302 + P352 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΕΡΜΑ: Πλύντε µε άφθονο νερό και 
σαπούνι. 
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. 
P304 + P340 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα 
και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 
 

 
 

Ταξινόµηση σύµφωνα µε την Οδηγία 67/548/EΚ ή µε την Οδηγία 1999/45/EΚ 

Xn, Επιβλαβές 
R22: Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως. 
 
Xi, Ερεθιστικό 
R37/38: Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα και το δέρµα. 
R41: Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών. 
 

Άλλοι Κίνδυνοι 
Το προϊόν είναι ένα ισxυρό µέσον οξείδωσης. 
Κίνδυνος αποσύνθεσης µετά από επίδραση υψηλής θερµοκρασίας 
Κίνδυνος αποσύνθεσης κατά την επαφή µε µη συµβατές ουσίες, προσµίξεις/ακαθαρσίες, µέταλλα, αλκάλια, 
µέσα αναγωγής. 
Κίνδυνος έκρηξης µε οργανικοί διαλύτες. 
δες επίσης κεφάλαιο 10. 
 
 
 

Σύµφωνα µε τα κριτήρια του Κανονισµού REACH δεν π΄ροκειται για ουσία PBT, vPvB.  
 
 

3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

Χηµικός χαρακτηρισµός 
υδατικό διάλυµα, διαυγής 
Περιεxόµενο ca. 35 % 
 

Στοιχεία για τα συστατικά / Επικίνδυνα περιεχόµενα υλικά σύµφωνα µε τον Κανονισµό ΕΕ-CLP 
(EΚ) αριθµ. 1272/2008 

• Υπεροξείδιο του υδρογονου  

CAS-Αριθ. 7722-84-1 EK-Αριθ. 231-765-0 REACH-Nr. 01-2119485845-22-0000 
01-2119485845-22-0012 
01-2119485845-22-0016 

Οξειδωτικά υγρά Κατηγορία 1 H271 
Οξεία τοξικότητα (διά της εισπνοής) Κατηγορία 4 H332 
Οξεία τοξικότητα (Από του στόµατος) Κατηγορία 4 H302 
∆ιάβρωση του δέρµατος Κατηγορία 1Α H314 
   
Σηµειώσεις Σύµφωνα µε τα κριτήρια του Κανονισµού REACH δεν π΄ροκειται για ουσία PBT, vPvB. 

 

 

Στοιχεία για τα συστατικά / Επικίνδυνα περιεχόµενα υλικά σύµφωνα µε την Οδηγία 67/548/EΚ ή µε 
την Οδηγία 1999/45/EΚ 

• Υπεροξείδιο του υδρογονου  
CAS-
Αριθ. 

7722-84-1 EK-Αριθ. 231-765-0 REACH-Nr. 01-2119485845-22-0000 
01-2119485845-22-0012 
01-2119485845-22-0016 

 R 5  
 O; R8  
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 C; R35  
 Xn; R20/22  

 

  
Κείµενα φράσεων Η βλέπε κεφάλαιο 16 
Για τα κείµενα των φράσεων περί Κινδύνου βλέπε κεφάλαιο 16 

 

4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 

Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών 

Να προστατεύετε τον εαυτό σας. 
Μεταφέρτε τον παθόντα από την επικίνδυνη ζώνη. Βγάλτε αµέσως τα λερωµένα ή εµποτισµένα ρούχα του 
και αποµακρύντε τα σε ασφαλές µέρος. Κρατήστε τον ζεστά και ήσυχα και σκεπάστε τον. 
Μη ν αφήνετε τους παθόντες χωρίς επίβλεψη. 
Σε περίπτωση απώλειας των αισθήσεων: πλάγια κατάκλιση. 

Εισπνοή 

Σε περίπτωση σχηµατισµού αερολυµάτων ή εκνεφώσεων είναι δυνατή η εισπνοή. 
Mεταφέρτε τους παθόντες στον φρέσκο αέρα. 
Σε περίπτωση δύσπνοιας: δώστε οξυγόνο. Καλέστε ένα γιατρό. 
Σε περίπτωση άπνοιας: τεχνητή αναπνοή, καλέστε αµέσως γιατρό πρώτων βοηθειών 

Επαφή µε το δέρµα 

Πλύντε αµέσως το παθόν σηµείο µε πολύ νερό επί τουλάχιστον 15 λεπτά. 
Εάν συνεχιστούν οι ενοχλήσεις, συµβουλευθε΄τιε γιατρό. 

Επαφή µε τα µάτια 

Με λίγο ανοικτό βλέφαρο, ξεπλένετε αµέσως καλά µε πολύ νερό επί 10 λεπτά. 
Εάν συνεχίζονται οι ενοχλήσεις, συµβουλευθείτε αµέσως ένα γιατρό. 
Σε περίπτωση καυστικών υλικών να ενηµερώσετε αµέσως ένα γιατρό πρώτων βοηθειών (διάβρωση 
οφθαλµών) 

Κατάποση 

Ξεπλύντε το στόµα 
∆ώστε να πιεί άφθονο νερό. 
Συµβουλευθείτε ένα γιατρό 
Σε περίπτωση καυστικών υλικών να ενηµερώσετε αµέσως ένα γιατρό πρώτων βοηθειών. 

Σηµαντικότερα συµπτώµατα και επιδράσεις, οξείες ή µεταγενέστερες 

Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούµενης άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας 

Σηµαντική είναι καταρχή µόνο η τοπική επίδραση που χαρακτηρίζεται από ταχεία, εισ βάθος εξαπλούµενη 
βλάβη των ιστών. 
Τα καυστικά/ερεθιστικά και επιβλαβή για την υγεία υγρά προκαλούν στα µάτια, ανάλογα µε τη ένταση 
δράσης τους, διαφορετικού βαθµού ερεθισµούς, καταστροφή και διαχωρισµό του επιθηλίου του 
επιπεφυκώτος και του κερατειδή χιτώνα, θολερότητα του κερατοειδή χιτών , οιδήµατα και έλκος. 
Υφίσταται κίνδυνος τύφλωσης! 
Στο δέρµα προκαλούνται επιφανειακοί ερεθισµοί και βλάβες µέχρι και δηµιουργία έλκους και ουλοποίηση. 
Μετά από απορρόφηση στο σώµα εξαιτίας ατυχήµατος, τα συµπτώµατα και η κλινική εικόνα εξαρτώνται 
από την κινητική του υλικού (ποσότητα του απορροφηθέντος υλικού, χρόνος απορρόφησης και 
αποτελεσµατικότητα των µέτρων έγκαιρης αποµάκρυνσης (πρώτες βοήθειες / µεταβολισµός). 
∆εν είναι γνωστή κάποια ειδική δράση της ουσίας. 
Μετά από εισπνοή καυστικών/ερεθιστικών αερολυµάτων και εκνεφώσεων µε υψηλή υατοδιαλυτότητα, 
µπορεί να προκληθούν ερεθισµοί µέχρι και νεκρώσεις στην περιοχή των άνω αναπνευστικών οδών. 
Σηµαντικές είναι οι τοπικές επιδράσεις: ερεθισµοί στην περιοχή των αναπνευστικών οδών όπως βήχας, 
καούρα στο θώρακα, δάκρυα, τσούξιµο µαττιών ή µύτης. 
Υφίσταται κίνδυνος δηµιουργίας πνευµονικού οιδήµατος! 
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5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

Κατάλληλα υλικά πυρόσβεσης 
Ακτίνα νεροβολής, αφρός, Σκόνη σβέσης, διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 

Ακατάλληλα πυροσβεστικά µέσα 
οργανικές ενώσεις 

Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα 
Το προϊόν είναι ενισxύει την πυρκαγιά. 
Η επαφή µε τις ακόλουθες ουσίες µπορεί να οδηγήσει σε ανάφλεξη: εύφλεκτες ύλες. 
Το ίδιο προΐόν δεν καίεται. 

Στην περίπτωση γειτονιαζουσών πυρκαϊών κίνδυνος αποσύνθεσης µε έκλυση οξυγόνου. 

Κίνδυνος σxηµατισµού υπερπίεσης και κίνδυνος σκασίµατος κατά την αποσύνθεση σε κλειστά δοxεία και 
σωληναγωγούς. 
Η έκλυση οξυγόνου είναι δυνατόν να δρα ενισxυτικά στην πυρκαϊά. 

Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός για πυροσβέστες 
Σε περίπτωση πυρκαϊάς φορέστε αυτόνοµη προστατευτική αναπνευστική συσκευή και προστατευτική 
ενδυµασία κατά των xηµικών ουσιών. 

Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
Μεταφέρετε τα πρόσωπα σε σίγουρο χώρο. 
Να αποµακρύνονται άτοµα χωρίς προστασία 
Κρατάτε µακριά τα αναρµόδια πρόσωπα. 

Σε πυρκαγιά όπου εµπλέκονται µεγάλες ποσότητες πιθανή µια έντονη διάσπαση ή ακόµα έκρηξη. 

Σε περίπτωση πυρκαγιάς, ψύξη των επαπειλούµενων δοχείων µε νερό ή αραίωση µε νερό (υπερχείλιση). 
ή 
Σε περίπτωση πυρκαϊάς αποµακρύντε τα κινδυνεύοντα δοxεία και µεταφέρτε τα σε ασφαλές µέρος, εάν 
αυτό είναι δυνατόν xωρίς να εκτεθείτε σε κίνδυνο. 

Φροντίστε για την δυνατότητα επαρκούς συγκέντρωσης νερού πυρόσβεσης. 
Το µολυσµένο νερό πυρόσβεσης πρέπει να αποκοµισθεί βάσει των τοπικών υπηρεσιακών διατάξεων. 
Τα υπολείµµατα της πυρκαγιάς πρέπει να αποκοµίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις. 
Το νερό πυρόσβεσης δεν επιτρέπεται να διαφύγει στην αποχέτευση, υπέδαφος ή στα υπόγεια νερά. 

 

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης 
Το προϊόν προκαλεί εγκαύµατα 
oοράτε τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό, δες παράγραφο 8. 

Μεταφέρετε τα πρόσωπα σε σίγουρο χώρο. 
Να αποµακρύνονται άτοµα χωρίς προστασία 
Κρατάτε µακριά τα αναρµόδια πρόσωπα. 

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
Προσοχή στην προστασία υδάτων (περιχαράξτε, περιχαρακώστε και σκεπάστε). 
Να το παρεµποδίσετε µε άµµο ή χώµα 
Μην χρησιµοποιείτε: υφάσµατα, πριονίδια, ευφλεκτες ύλες. 
Να µην εισέλθει στην αποχέτευση, στο χώµα ή σε ύδατα σε µη αραιωµένη κατάσταση 

Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό 
Σε µεγαλύτερες ποσότητες 
Συλλέγετε το προϊόν µε κατάλληλη συσκευή (π. x. αντλία υγρών) σε κατάλληλα δοxεία (π. x. πλαστικά). 
Μακρυά από εύφλεκτες ύλες. 
Μακρυά από µη συµβατές ουσίες. 
Ξεπλύντε τα υπολείµµατα µε µπόλικο νερό. 
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Αποκοµιδή του υλικού που µαζεύτηκε σύµφωνα µε τις προδιαγραφές. 
Σε µικρές ποσότητες: 
Αραιώνετε το προϊόν µε πολύ νερό και το ξεπλένετε. 
ή 
Σκούπισµα µε υλικό που δεσµεύει υγρά, π. x.: διηθητική γη ή dεσµευτικό γενικής χρήσης. 
Μαζέψτε το µηxανικώς. Συγκέντρωση σε κατάλληλα δοχεία. 
Καθαρίστε τις µολυσµένες επιφάνειες πολύ καλά. 
Συσκευάζετε και σηµαίνετε τα απορρίµµατα όπως την καθαρή ουσία. Να µην αφαιρεθεί η ετικέτα σήµανσης 
της συσκευασίας µέxρι την απόσυρση. 

Συµπληρωµατικές υποδείξεις 
Ασφαλίστε και αποµακρύντε όλες τις πηγές ανάφλεξης. 
Εµποδίστε την έκλυση προϊόντος µε στεγανοποίηση, αν είναι δυνατόν xωρίς κίνδυνο. 
Τα χαλασµένα δοχεία αποµονώνονται αµέσως, αν είναι δυνατόν xωρίς κίνδυνο. 
Τοποθετείτε τα xαλασµένα δοxεία µέσα σε βαρέλια απόσυρσης xαλασµένων και φθαρµένων συσκευασιών 
(βαρέλια απόσυρσης xαλασµένων και φθαρµένων βαρελιών) από συνθετικές ύλες (όxι από µέταλλο). 
Μην κλείνετε αεροστεγώς τα xαλασµένα δοxεία, επίσης και τα βαρέλια απόσυρσης xαλασµένων και 
φθαρµένων συσκευασιών (κίνδυνος σκασίµατος λόγω αποσύνθεσης του προϊόντος). 
Μη βάζετε ποτέ πάλι µέσα στο γνήσιο δοxείο xυµένο προϊόν, µε σκοπό να το επαναxρησιµοποιήσετε. 
(Κίνδυνος διάσπασης.). 

 

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Χειρισµός 

Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό 
Τα κατά τον χειρισµό χηµικών ουσιών συνιστώµενα µέτρα προσοχής πρέπει να λαµβάνονται υπ' όψη. 
Αποφεύγετε προσµίξεις/ακαθαρσίες και επίδραση ζέστης. 
Φροντίσατε για καλό αερισµό του χώρου. 

Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα, τα µάτια και την ενδυµασία. 

Μην εισπνέετε ατµός, αεροζόλ, νέφος ψεκασµού. 
φορείτε προσωπική προστατευτική ενδυµασία 
Προσωπική ενδυµασία προστασίας βλέπε κεφάλαιο 8. 
Αλλάξτε αµέσως τα ραντισµένα και εµποτισµένα ρούxα εργασίας. 
Ξεπλύντε αµέσως µε νερό τα λερωµένα και βρεγµένα ρούxα. 

Πρόβλεψη για εγκατάσταση ντους σε περίπτωση κινδύνου και ραντίσµατος µατιών. 

Εκδοση οδηγιών περί ασφαλείας και λειτουργίας. 
Μη βάζετε ποτέ πάλι µέσα στο γνήσιο δοxείο xυµένο προϊόν, µε σκοπό να το επαναxρησιµοποιήσετε. 
(Κίνδυνος διάσπασης.). 

Υποδείξεις προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς και έκρηξης 
Αποφεύγετε ηλιακή ακτινοβολία, θερµότητα, επίδραση ζέστης. 
∆ιατηρείται µακρυά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισµα. 
Μακρυά από εύφλεκτες ύλες. 
Μακρυά από µη συµβατές ουσίες. 

Αποθήκευση 

Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν ασυµβίβαστων 
ψυχρό, ξηρό, καθαρός. 
καλά αερισµένο 
Ολισθηρό τσιµετένιο δάπεδο xωρίς αρµούς. 
Οδηγία: Πάτωµα ανθεκτικό στα οξέα. 
Να χρησιµοποιείτε δοχεία, τα οποία είναι εγκεκριµένα ειδικά για: υπεροξείδιο υδρογόνου. 
και/ή 
Χρησιµοποιείτε για τη µεταφορά, αποθήκευση, xρήση καθώς και τις εγκαταστάσεις δεξαµενών µόνον 
κατάλληλα υλικά. 
Προβλέψτε κατάλληλα συστήµατα εξαερισµού σε όλα τα δοxεία, κονταίηνερ και δεξαµενές και ελέγxετε 
τακτικά τη λειτουργία αυτών. 
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Απαγορεύεται η τοποθέτηση και η διοxέτευση του προϊόντος σε δοxεία και αντίστοιxα σε σωλήνες άνευ 
συστήµατος εξαερισµού. 
Κίνδυνος σxηµατισµού υπερπίεσης και κίνδυνος σκασίµατος κατά την αποσύνθεση σε κλειστά δοxεία και 
σωληναγωγούς. 
Παρατηρείτε τακτικά τα δοxεία, τα κονταίηνερ και τις δεξαµενές προς εξακρίβωση τυxόν µεταβολών όπως 
διάβρωση, υψηλή πίεση (διόγκωση), αύξηση θερµοκρασίας κτλ. 
Μεταφέρετε και αποθηκεύετε τα δοxεία πάντοτε σε ορθία θέση. 
Το δοχείο να κλείνει καλά µετά την λήψη προϊόντος. 
Μη διατηρείτε το δοχείο ερµητικά κλεισµένο. 
Προσέχετε πάντα την στεγανότητα. Αποφεύγετε τις διαρροές. 
Αποφεύγετε κατάλοιπα του προϊόντος επάνω ή στα δοxεία. 
Κατάλληλα υλικά Χάλυβας VA: 1.4571 ή 1.4541, παθητικοποιηµένος 
Κατάλληλα υλικά αργίλιο: ελάχιστο 99.5 % παθητικοτίσης 
Κατάλληλα υλικά κράµατα αργιλίου µαγνησίου, παθητικοτίσης 
Κατάλληλα υλικά πολυαιθυλένιο, Πολυπροπυλένιο, πολυβινυλxλωρίδιο (PVC), 
Κατάλληλα υλικά πολυτετραφθοροαιθυλένιο 
Κατάλληλα υλικά Γυαλί, κεραµικά. 
Ακατάλληλα υλικά σίδηρος, Ρευσιγενές ατσάλι, χαλκός, Ορείχαλκος, ορείxαλκος, ψευδαργύρου, 
κασσίτερος 

Επιπλέον πληροφορίες 
Μέτρα για τη δηµιουργία αποθέµατος σε εγκατάσταση δεξαµενών: Αυτή θα πρέπει να περιλαµβάνει 
τουλάxιστον: 
Κατάλληλα υλικά, ξεxωριστός, επαρκώς αεριζόµενος xώρος αποθήκευσης, σύστηµα εξαερισµού 
δεξαµενής, παρακολούθηση της θερµοκρασίας, γείωση, συσκευή περισυλλογής ή λεκάνη δεξαµενής για 
την περίπτωση διαρροής του προϊόντος. 
Πριν από την πρώτη πλήρωση και θέση σε λειτουργία µιας εγκατάστασης δεξαµενών προβήτε σε καλό 
καθαρισµό και πλύση όλων των τµηµάτων αυτής συµπεριλαµβανοµένων και όλων των σωλήνων. 
Τα µεταλλικά δοxεία και τα τµήµατα της εγκατάστασης πρέπει προηγουµένως να βαφτούν επιµελώς ή να 
επεξεργασθούν τοιουτοτρόπως, ώστε ν'αποκτήσουν προστατευτικό επίστρωµα. 

Για εκτενείς πληροφορίες σxετικά µε την εγκατάσταση δεξαµενών και δοσιµετρητών απευθυνθείτε στον 
κατασκευαστή. 

Εξασφαλίστε τη διαθεσιµότητα νερού για µέτρα εκτάκτου ανάγκης (ψύξη, πληµµύρα, καταπολέµηση 
µυρκαϊάς) και ελέγxετε τακτικά την ικανότητα λειτουργίας. 

Υποδείξεις για κοινή αποθήκευση 
Να µη φυλάγεται µαζί µε: αλκάλια, µέσα αναγωγής, µεταλλικά άλατα (κίνδυνος αποσύνθεσης) 

Να µη φυλάγεται µαζί µε εύφλεκτα υλικά (κίνδυνος πυρκαγιάς) 

Μην αποθηκεύετε µαζί µε: οργανικοί διαλύτες (Κίνδυνος έκρηξης) 

Ειδική(-ές) χρήση(-εις) 
 
Για αναλυτικά στοιχεία βλέπε το Παράρτηµα Σενάριο Έκθεσης.  
 
 

 

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ/ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Παράµετροι ελέγχου 

  

• Υπεροξείδιο του υδρογονου 

CAS-Αριθ. 7722-84-1 EK-Αριθ. 231-765-0 
Οριακές τιµές 1 ppm 

1,4 mg/m3 
 µέση συγκέντρωση σχετικά µε το χρόνο 

(TWA):(GR OEL) 
 

   
Οριακές τιµές 3 mg/m3  Οριακή τιµή µικρού χρόνου (STEL):(GR OEL) 
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Τιµές DNEL/DMEL 

 Σφαιρα χρησιµοποιησησ Εργάτης/ες 
 Τρόποι έκθεσης Εισπνοή 
 Ενδεχόµενες βλάβες υγείας Οξεία δράση - τοπικές επιδράσεις 
 Τιµές 3 mg/m3 
 
 Σφαιρα χρησιµοποιησησ Εργάτης/ες 
 Τρόποι έκθεσης Εισπνοή 
 Ενδεχόµενες βλάβες υγείας Mακροχρόνια δράση - συστηµικές επιδράσεις 
 Τιµές 1,4 mg/m3 
 
 Σφαιρα χρησιµοποιησησ Καταναλωτές 
 Τρόποι έκθεσης Εισπνοή 
 Ενδεχόµενες βλάβες υγείας Οξεία δράση - τοπικές επιδράσεις 
 Τιµές 1,93 mg/m3 
 
 Σφαιρα χρησιµοποιησησ Καταναλωτές 
 Τρόποι έκθεσης Εισπνοή 
 Ενδεχόµενες βλάβες υγείας Μακροχρόνια δράση - τοπικές επιδράσεις 
 Τιµές 0,21 mg/m3 
 

Τιµές PNEC 

  Γλυκά ύδατα 
 Τιµές 0,0126 mg/l 
 
  Θαλάσσιο νερό 
 Τιµές 0,0126 mg/l 
 
  Νερό - παροδική ελευθέρωση 
 Τιµές 0,0138 mg/l 
 
  Κέντρο επεξαργασίας αποβλήτων 
 Τιµές 4,66 mg/l 
 
  Ίζηµα γλυκών υδάτων 
 Τιµές 0,47 mg/kg (ξηρό βάρος) 
 
  Ίζηµα θαλάσσης 
 Τιµές 0,47 mg/kg (ξηρό βάρος) 
 
  Χώµα 
 Τιµές 0,0023 mg/kg (ξηρό βάρος) 
 

Τεχνικά προστατευτικά µέτρα 
Φροντίστε για κατάλληλη απορρόφηση/απαγωγό στο χώρο εργασίας ή στις µηχανές εργασίας. 
Πρόβλεψη για εγκατάσταση ντους σε περίπτωση κινδύνου και ραντίσµατος µατιών. 

Έλεγχοι έκθεσης 
Κατάλληλες  διαδικασίες µέτρησης είναι: 
OSHA Μέθοδος ID 006 
OSHA Μέθοδος VI-6 

Ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός 
Αναπνευστική προστασία 
Στην περίπτωση υπέρβασης της οριακής τιµής σxετικά µε τον xώρο εργασίας φορέστε Αναπνευστική 
προστασία. 
Στην περίπτωση αναπόφευκτου ανοιxτού xειρισµού: 
Φοράτε προστασία αναπνοής. 
Ενδεxοµένως φροντίοτε για καθαρό αέρα. 
Ενδεxοµένως Απορρόφηση του αντικειµένου. 
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Κατά τη βραxυxρόνια xρήση: 
Κατάλληλο φίλτρο: τύπος ΝΟ-Ρ3, χαρακτηριστικό χρώµα µπλε-λευκό 
Σε περίπτωση µακροxρόνιας xρήσης: 
Αυτοδύναµη προστατευτική αναπνευστική συσκευή (EN 133) 
Προσέχετε τον χρονικό περιορισµό της αναπνευστικής προστασίας. 
Προστασία των χεριών 

Υλικό για γάντια. Βουτυλοκαουτσούκ, Παραδείγµατος χάρη: Butoject 898, Kaechele-Cama 
Latex GmbH (KCL), Γερµανία  

Πάχος υλικού 0,7 mm  
Χρόνος διαπέρασης > 480 min  
Μέθοδος DIN EN 374  

Υλικό για γάντια. Φυσικό λατεξ (NR), Παραδείγµατος χάρη: Combi-Latex 395, Kaechele-Cama 
Latex GmbH (KCL), Γερµανία  

Πάχος υλικού 1 mm  
Χρόνος διαπέρασης > 480 min  
Μέθοδος DIN EN 374  

Υλικό για γάντια. Nitril, Παραδείγµατος χάρη: Camatril 731, Kaechele-Cama Latex GmbH 
(KCL), Γερµανία  

Πάχος υλικού 0,33 mm  
Χρόνος διαπέρασης > 480 min  
Μέθοδος DIN EN 374  

Προστασία των µατιών 
Προστατευτικά γυαλιά µε παράπλευρη προστασία σύµφωνα µε ΕΝ166 
ή 
Σε περίπτωση µεγαλυτέρων ποσοτήτων: να φοράτε γυαιά που καλύπτουν µεγαλύτερη επιφάνεια 

Υγειονοµικά µέτρα 
Φοράτε στολή προστασίας, ανθεκτικός στα οξέα. 
Κατάλληλα υλικά είναι: 
PVC, νεοπρένιο, ελαστικό νιτριλικό (NBR), ελαστικό. 
Μπότες από λάστιχο ή πλαστικό. 

Μέτρα υγιεινής 
Μην εισπνέετε ατµός, αεροζόλ, νέφος ψεκασµού. 
Αποφεύγετε την επαφή µε το δέρµα, τα µάτια και την ενδυµασία. 
Φροντίσατε για καλό αερισµό του χώρου. 
Οι συγκεντρώσεις στον xώρο εργασίας πρέπει να διατηρούνται κάτω από τις δεδοµένες οριακές τιµές. Σε 
περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιµών σxετικά µε τον xώρο εργασίας και/ή σε περίπτωοη 
ελευθέρωσης µεγαλυτέρων ποσοτήτων (διαρροές,xύσιµο κλπ.) πρέπει να xρησιµοποιείται η αναφερόµενη 
προστασία του αναπνευστικού συστήµατος. 
Κατά την διάρκεια της εργασίας µην τρώτε, µην πίνετε, µην καπνίζετε και µην εισπνέετε ταµπάκο. 
Πριν από τα διαλείµµατα και στο τέλος της εργασίας να πλένετε χέρια και/ή πρόσωπο 
προληπτική προστασία δέρµατος 
Αποφεύγετε ρύπανση των ρούχων από το προϊόν. 
Αλλάξτε αµέσως τα ραντισµένα και εµποτισµένα ρούxα εργασίας. 
Ξεπλύντε αµέσως µε νερό τα λερωµένα και βρεγµένα ρούxα. 
Μετά τη xρήση καθαρίζετε όλους τους λερωµένους προστατευτικούς εξοπλισµούς. 

Προστατευτικά µέτρα 
Τα κατά τον χειρισµό χηµικών ουσιών συνιστώµενα µέτρα προσοχής πρέπει να λαµβάνονται υπ' όψη. 
Φοράτε κατάλληλη προστατευτικήενδυµασία , γάντια και συσκευή προστασίας µατιών/προσώπου. 
Αποφεύγετε προστατευτικά γάντια, προστατευτική ενδυµασία και προστατευτικά υποδήµατα από τα 
ακόλουθα υλικά: 
∆έρµα 
Ο xρησιµοποιούµενος προσωπικός προστατευτικός εξοπλισµός πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
της οδηγίας 89/686/EOK και των τροποποιήσεων της (xαρακτηρισµός CE). 
Αυτός πρέπει, όσον αφορά τον xώρο εργασίας, να καθορισθεί στα πλαίσια ανάλυσης κινδύνων σύµφωνα 
µε την οδηγία 89/686/EOK και των τροποποιήσεων της. 
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9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

Όψη 

Μορφή υγρό 
Χρώµα Άχρωµο, διαφανές 
Οσµή Ελαφρά ισχυρή οσµή 

 

Όριο οσµής: ∆εν υπάρχουν στοιχεία 

Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες 

pH  <= 3,5 (20 °C)  
 

Μηµείο τήξης/περιοχή τήξη -33 °C  
 

Σηµείο ζέοης/περιοχή ζέοης ca. 108 °C  
 

Σηµείο ανάφλεξης Μη εύφλεκτο. 
 

Ταχύτητα εξάτµησης ∆εν υπάρχουν στοιχεία 
 

Ανάφλεξη (στερεό, αέριο)  δεν εύφλεκτο 
 

Αυτοαναφλεξιµότητα ∆εν είναι αυτοαναφλέξιµο 
 

Θερµική διάσπαση ∆εν υπάρχουν στοιχεία 
 

Ιδιότητες που υποβοηθούν την 
πυρκαγιά 

∆εν υπάρχουν στοιχεία 
 

Εκρηξιµότητα  µη εκρηκτικό 
 

Κατώτερα όρια έκρηξης ∆εν υπάρχουν στοιχεία 
 

Ανώτερα όρια έκρηξης ∆εν υπάρχουν στοιχεία 
 

Πίεση ατµού 2,99 hPa (25 °C) 
σε σχέση µε υλικό: Υπεροξείδιο του υδρογονου 100 % 
 

Πυκνότητα 1,132 g/cm3 (20 °C) 
 

Σχετική πυκνότητα 1,1282 (25 °C) 
 

Υδατοδιαλυτότητα αναµιγνύεται 
 

Συντελεστής κατανοµής (οκταν-1-
όλη/νερό) 

log POW: -1,57 
Μέθοδος: (υπολογισµένο) 
σε σχέση µε υλικό: Υπεροξείδιο του υδρογονου 100 % 
 

Ιξώδες, δυναµικό 1,11 mPa.s (20 °C) 
 

Πυκνότητα ατµού ∆εν υπάρχουν στοιχεία 
 

Μοριακό βάρος 34,02 g/Mol 
 

Επιπλέον πληροφορίες 

Ικανότητα ανάµειξης µε νερό  εξ ολοκλήρου αναµειγνυόµενα 
 

Επιφανειακή τάση ca. 74,67 mN/m (20 °C) 
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∆ιάφορες πληροφορίες οξειδωτικά 
 

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Σταθερότητα Σταθερό κάτω από τις προδιαγραφόµενες υποδείξεις αποθήκευσης. 
 

Πιθανότητα επικίνδυνων 
αντιδράσεων 

Το προϊόν είναι ένα ισxυρό µέσον οξείδωσης και δραστικό. 
Τα προϊόντα του εµπορίου είναι σταθεροποιηµένα για να ελαττωθούν οι 
κίνδυνοι αποσύνθεσης λόγω προσµίξεων. 
 

 Κίνδυνος αποσύνθεσης σε περίπτψησ επίδρασης θερµότητας 
 

 προσµίξεις/ακαθαρσίες, καταλύτες διάσπασης, µη συµβατές ουσίες,  
ευφλεκτες ύλες δύνανται να οδηγήσουν κατά την επαφή µε το προϊόν σε  
αυτοκαταλυόµενη, εξώθερµη αποσύνθεση υπό έκλυση οξυγόνου. 
 

 Κίνδυνος σxηµατισµού υπερπίεσης και κίνδυνος σκασίµατος κατά την 
αποσύνθεση σε κλειστά δοxεία και σωληναγωγούς. 
Η έκλυση οξυγόνου είναι δυνατόν να δρα ενισxυτικά στην πυρκαϊά. 
 

 Τα µίγµατα µε οργανικές ουσίες (π.χ. διαλυτικά) µπορεί να παρουσιάσουν 
εκρηκτικές ιδιότητες. 
 

Συνθήκες προς αποφυγήν ηλιακή ακτινοβολία, θερµότητα, επίδραση ζέστης 
 

Μη συµβατά υλικά προσµίξεις/ακαθαρσίες, καταλύτες διάσπασης, µέταλλα, άλατα µετάλλων, 
αλκάλια, υδροxλωρικό οξύ, µέσο αναγωγής., (Κίνδυνος διάσπασης.). 
 

 εύφλεκτες ύλες (Κίνδυνος πυρκαγιάς.). 
 

 οργανικοί διαλύτες (Κίνδυνος έκρηξης) 
 

Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Προϊόντα αποσύνθεσης κατά την θερµική αποσύνθεση: 
ατµός νερού, οξυγόνο 
 

 
 

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οξεία τοξικότητα από του 
στόµατος 

LD50 Αρουραίος(αρσενικό):  1193 mg/kg  
Μέθοδος: EPA Methode 
Ουσία πειραµατισµού: υπεροξείδιο υδρογόνου, 35 % 
 

 LD50 Αρουραίος(θηλυκό):  1270 mg/kg  
Μέθοδος: EPA Methode 
Ουσία πειραµατισµού: υπεροξείδιο υδρογόνου, 35 % 
 

Οξεία τοξικότητα διά της 
εισπνοής 

LC50 αρουραίος(αρρεν / θήλυ):  > 0,17 mg/l / 4 h 
Μέθοδος: Μέθοδος US EPA 
Ουσία πειραµατισµού: υπεροξείδιο υδρογόνου, 50 % 
πειραµατικά ανώτερη επιτευxθείσα δόση κανένας θάνατος 
 

Οξεία τοξικότητα διά τους 
δέρµατος 

LD50 κουνέλι(αρρεν / θήλυ):  > 2000 mg/kg 
Μέθοδος: Μέθοδος US EPA 
Ουσία πειραµατισµού: υπεροξείδιο υδρογόνου, 35 % 
 

Ερεθισµός του δέρµατος κουνέλι / 4 h 
ερεθιστικό 
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Ουσία πειραµατισµού: υπεροξείδιο υδρογόνου, 35 % 
 

Ερεθισµός των οφθαλµών κουνέλι 
ερεθιστικό 
Μέθοδος: OECD TG 405 
Ουσία πειραµατισµού: Υπεροξείδιο του υδρογονου 10 % 
σύγγραµµα 
 

Ευαισθητοποίηση ∆οκιµή ευαισθητοποίησης ινδικά χοιρίδια: µη ευαισθητοποιητικά 
Μέθοδος: (∆οκιµασία Magnusson-Kigman) 
σύγγραµµα 
 

Τοξικότητα από 
επαναλαµβανόµενες δόσεις 

Από του στόµατος ποντίκι(θηλυκό) / 90-ηµερών 
∆ιάρκεια παρακολούθησης µετά: 6 weeks  
NOEL: 37 mg/kg      
Όργανο στόχου/επίδραση: Μεταβολή ρων παραµέτρων του αίµατος, αρνητική 
ανάπτυξη του σωµατικού βάρους, Ερεθιστική δράση:, Γαστροεντερικό 
σύστηµα 
Μέθοδος: OECD TG 408 
Ουσία πειραµατισµού: υπεροξείδιο υδρογόνου, 35 % 
µελέτη ποσίµου ύδατος 
 

 Από του στόµατος ποντίκι(αρσενικό) / 90-ηµερών 
∆ιάρκεια παρακολούθησης µετά: 6 weeks  
NOEL: 26 mg/kg      
Όργανο στόχου/επίδραση: Μεταβολή ρων παραµέτρων του αίµατος, αρνητική 
ανάπτυξη του σωµατικού βάρους, Ερεθιστική δράση:, Γαστροεντερικό 
σύστηµα 
Μέθοδος: OECD TG 408 
Ουσία πειραµατισµού: υπεροξείδιο υδρογόνου, 35 % 
µελέτη ποσίµου ύδατος 
 

Εκτίµηση STOT-µοναδική έκθεση ∆εν υπάρχουν στοιχεία 
 

Εκτίµηση STOT-επανειληµµένη 
έκθεση 

∆εν υπάρχουν στοιχεία 
 

Κίνδυνος τοξικότητας από 
αναρρόφηση 

∆εν υπάρχουν στοιχεία 
 

τοξικότητα γονιδίου στο 
δοκιµαστικό σωλήνα  

Βακτηριδιακή επαναφορά S. typhimurium / E. coli  
θετικός και αρνητικός 
Μεταβολική ενεργοποίηση: µε και χωρίς 
σύγγραµµα 
 

  xρωµοσωµατικό σφάλµα κύτταρα θηλαστικών ζώων  
θετικό 
Μεταβολική ενεργοποίηση: Χωρίς 
Μέθοδος: OECD TG 473 
σύγγραµµα 
 

  Γονιδιακή µετάλλαξη σε κύτταρα θηλαστικών  
θετικό 
Μεταβολική ενεργοποίηση: Χωρίς 
Μέθοδος: OECD TG 476 
σύγγραµµα 
 

τοξικότητα γονιδίου µέσα στον 
ζώντα οργανισµό  

Τεστ µικροπυρήνα ποντίκι ενδοπεριτονϊκά (i. p.)  
αρνητικό 
Μέθοδος: OECD TG 474 
Ουσία πειραµατισµού: υπεροξείδιο υδρογόνου, 35 % 
σύγγραµµα 
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Καρκινογένεσις ∆εν υπάρχουν στοιχεία 

 
Αξιολόγηση της δυνατότητας 
δηµιουργίας καρκίνου  

Ενδείξεις για ενδεχόµενη καρκινογενή δράση στο πείραµα µε ζώο 
 

  Ενδεxόµενος µεγαλύτερος κίνδυνος σxηµατισµού όγκων δεν ήταν µέxρι 
τώρα δυνατόν να αποδειxθεί σαφώς. 
 

  Το υπεροξείδιο του υδρογόνου δεν είναι καρκινογόνος ύλη σύµφωνα µε 
MAK, IARC, NTP, OSHA, ACGIH. 
 

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή ∆εν υπάρχουν στοιχεία 
 

Εµπειρίες στον άνθρωπο ∆ράση επί του δέρµατος: 
Προξενεί εγκαύµατα. Με παρατεινόµενη διάρκεια επαφής µπορεί να 
παρουσιαστεί τοπική κοκκινίλα ή ισxυρός ερεθισµός (άσπρη xρώση) µέxρι 
και σxηµατισµός κύστεων (έγκαυµα). 
∆ράση στο µάτι: 
Ισxυρά ερεθιστική µέxρι καυστική δράση. Μπορεί να προκαλέσει βαριά 
επιπεφυκίτιδα, βλάβες στον κερατοειδή xιτώνα ή ανεπανόρθωτες βλάβες 
στα µάτια. Συµπτώµατα δύνανται να παρουσιαστούν µε καθυστέρηση. 
∆ράση κατά την κατάποση: 
Η κατάποση µπορεί να οδηγήσει σε αιµορραγίες του βλεννογόνου του 
στόµατος, του οισοφάγου και του στοµάxου. 
Η ταxεία έκλυση οξυγόνου µπορεί να προκαλέσει φούσκωµα και 
αιµορραγίες στον βλεννογόνο του στοµάxου και να οδηγήσει σε σοβαρές 
βλάβες των εσωτερικών οργάνων, ιδιαίτερα σε περίπτωση λήψης 
µεγαλύτερης ποσότητας του προϊόντος. 
∆ράση κατά την εισπνοή: 
Η εισπνοή ατµού/αεροζόλ µπορεί να οδηγήσει σε ερεθισµό των 
αναπνευστικών οδών και να προκαλέσει φλεγµονή των αναπνευστικών 
οδών καθώς και πνευµονικό οίδηµα. Συµπτώµατα δύνανται να 
παρουσιαστούν µε καθυστέρηση. 
 

Τοξικολογική αξιολόγηση 

Οξείες επιδράσεις Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
Προκαλεί ερεθισµό του δέρµατος. 
Προκαλεί σοβαρή οφθαλµική βλάβη. 
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισµό της αναπνευστικής οδού. 

Ευαισθητοποίηση Βάσει των διατιθέµενων στοιχείων δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόµησης 
για όλα τα τοξικολογικά τελικά σηµεία. 

Τοξικότητα από 
επαναλαµβανόµενες δόσεις 

Βάσει των διατιθέµενων στοιχείων δεν πληρούνται τα κριτήρια ταξινόµησης 
για όλα τα τοξικολογικά τελικά σηµεία. 

Aξιολόγηση CMR 
Μεταλλαξογένεση Με βάση τα διαθέσιµα αρχεία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις 

ταξινόµησης. 
 
 

 

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οδηγίες για την εξάλειψη (σταθερότητα και δυνατότητα αποικοδόµησης) 

φωτοδιάσπαση  Αποσύνθεση κατά 50% εντός περ. 20 ωρών, Μέσο: αέρας 
 

Βιολογική αποικοδόµηση Αποτέλεσµα: Βιολογικά εύκολα αποικοδοµήσιµο 
Ηµιποσοτική µέτρηση της συµπύκνωσης στο διάστηµα του χρόνου. 
σε σχέση µε υλικό: Υπεροξείδιο του υδρογονου 100 % 
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Επιπλέον πληροφορίες Υπό συνθήκες περιβάλλοντος γίνεται ταxύς υδρόλυση, Αναγωγή ή 

αποσύνθεση. 
Σxηµατίζονται οι ακόλουθες ουσίες: οξυγόνο και νερό. 
 

Συµπεριφορά σε διαχωρισµένα πεδία του περιβάλλοντος 

Βιοσυσσώρευση Κανένας 
Το υπεροξείδιο του υδρογόνου διασπάται πολύ γρήγορα σε οξυγόνο και 
νερό. 
 

Τοξικές επιδράσεις περιβάλλοντος 

Τοξικότητα στα ψάρια LC50 ηµιστατικό τεστ Pimephales promelas:  16,4 mg/l  / 96 h 
σε σχέση µε υλικό: Υπεροξείδιο του υδρογονου 100 % 
 

Τοξικότητα για daphnia EC50 ηµιστατικό τεστ Daphnia pulex:  2,4 mg/l  / 48 h 
σε σχέση µε υλικό: Υπεροξείδιο του υδρογονου 100 % 
 

 NOEC τεστ ροής Daphnia magna:  0,63 mg/l  / 21 d 
Μέθοδος: σύγγραµµα 
σε σχέση µε υλικό: Υπεροξείδιο του υδρογονου 100 % 
 

Τοξικότητα στα φύκια NOEC στατικό τεστ Skeletonema costatum:  0,63 mg/l  / 72 h 
τελικό σηµείο: ποσοστό ανάπτυξης 
σε σχέση µε υλικό: Υπεροξείδιο του υδρογονου 100 % 
 

Τοξικότητα στα βακτηρίδια EC50 στατικό τεστ Ενεργός ίλυς:  466 mg/l  / 30 min 
Μέθοδος: OECD TG 209 
σε σχέση µε υλικό: Υπεροξείδιο του υδρογονου 100 % 
 

 EC50 στατικό τεστ Ενεργός ίλυς:  > 1000 mg/l  / 3 h 
Μέθοδος: OECD TG 209 
σε σχέση µε υλικό: Υπεροξείδιο του υδρογονου 100 % 
 

Επί πλέον πληροφορίες σχετικά µε την οικολογία 

AOX Το προϊόν δεν περιέxει οργανικά δεσµευµένο αλογόνο. 
 

Αξιολόγηση της τοξικολογίς περιβάλλοντος 

Οξύα υδατική τοξικότητα Με βάση τα διαθέσιµα αρχεία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
ταξινόµησης. 

Αποτελέσµατα της αξιολόγησης ΑΒΤ 

Σύµφωνα µε τα κριτήρια του Κανονισµού REACH δεν π΄ροκειται για ουσία PBT, vPvB.  
 

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ (ΕΞΑΛΕΙΨΗ) 

Προϊόν 
Απόσυρση σύµφωνα µε τις τοπικές υπηρεσιακές διατάξεις. 
Ενδεxοµένως: 
Λόγω ανακύκλωσης/αποκοµιδή απευθυνθείτε στην αρµόδια αρxή. 
Υπολείµµατα και µη ανακυκλώσιµα διαλύµατα παραδίδονται σε ανεγνωρισµένη εταιρία επεξεργασίας. 
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Σε µικρές ποσότητες: 

Η αποκοµιδή µπορεί να γίνει, σύµφωνα µε τις τοπικές διτάξεις, µετά από αραίωση µε πολύ νερό, ως 
απόνερο (στιν αποχέτευση, εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων) 

Ακάθαρτες συσκευασίες 
Πλένετε τα άδεια δοxεία πριν την απόσυρση. Συνιστώµενο απορρυπαντικό: νερό. 
Καθαρισµένα υλικά συσκευασίας παραδίδονται στην τοπική ανακύκλωση. 
Μην επαναχρησιµοποιείτε τα κενά δοχεία και να τα αποκοµίζετε βάσει των τοπικών υπηρεσιακών 
κανονισµών. 
Τα µη εντελώς αδειασµένα και/ή καθαρισµένα δοxεία πρέπει να αποσύρονται όπως και η ουσία. 

Κωδικός απορρίµµατος αριθµ. 
Για το προϊόν αυτό δεν µπορεί να καθορισθεί κωδικός αριθµός απορριµµάτων σύµφωνα µε τον ευρωπαϊκό 
κατάλογο απορριµµάτων, διότι η κατάταξη είναι δυνατή µόνο βάσει του σκοπού χρήσης απότον 
καταναλωτή. 
Ο κωδικός αριθµός απορριµµάτων καθορίζεται σύµφωνα µε τον ευρωπαϊκό κατάλογο απορριµµάτων 
(απόφαση ΕΟΚ περί καταλόγου απορριµµάτων 2000/532/ΕΟΚ) σε συνεννόηση µε αυτόν που διαθέτει τα 
απορρίµατα/ τον κατασκευαστή / την Αρχή. 

 
 

14. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Μεταφορά δια ξηράς ADR/RID/GGVSEB (Γερµανία) 
 Κατηγορία 5.1 
 δελτίο-ADR/RID 5.1 (8) 
 UN-No 2014 
 Οµάδα συσκευασίας II 
 Προειδοποιητική πινακίδα 58 / 2014 
 Κωδικός περιορισµού τούνελ (ADR) (E) 

Χαρακτηρισµός του εµπορεύµατος (Τεxνική ονοµασία) 
Υ∆ΑΤΙΚΟ ∆ΙΑΛΥΜΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙ∆ΙΟΥ ΤΟΥ Υ∆ΡΟΓΟΝΟΥ

Μεταφορά δια θαλάσσης Κωδικός IMDG/GGVSee (Γερµανία) 
 Κατηγορία 5.1 
 ∆εύτερος κίνδυνος 8 
 UN-No 2014 
 Οµάδα συσκευασίας II 
 EmS F-H, S-Q 

Σωστή τεχνική ονοµασία (Οικεία ονοµασία αποστολής) 
HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION

Αεροµεταφορά ICAO-TI/IATA-DGR 

 Κατηγορία 5.1 
 ∆εύτερος κίνδυνος 8 
 UN-No 2014 
 Οµάδα συσκευασίας II 

Σωστή τεχνική ονοµασία (Οικεία ονοµασία αποστολής) 
Hydrogen peroxide, aqueous solution

Μεταφορά δια εσωτερικής ναυσιπλοϊας ADN/GGVSEB (Γερµανία) 
 Κατηγορία 5.1 
 δελτίο-ADR/RID 5.1 (8) 
 UN-No / Αριθµός υφάσµατος 2014 
 Οµάδα συσκευασίας II 

Χαρακτηρισµός του εµπορεύµατος (Τεxνική ονοµασία) 
HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION 
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Υποδείξεις φόρτωσης/Σηµειώσεις 
IMDG Να προστατεύεται από τη θερµότητα. On deck only. ∆ιατάξεις δ 

ιαxωρισµού ειδικές για 
IATA_C ERG-Code 5C 
IATA_P ERG-Code 5C 
IMDG "Separated from" permanganates and class 4.1. 
TDG_INWTR Canada: ERAP 2-1008-072, ER 24 hour number 1 800 567 7455 
TDG_RAIL Canada: ERAP 2-1008-072, ER 24 hour number 1 800 567 7455 
TDG_ROAD Canada: ERAP 2-1008-072, ER 24 hour number 1 800 567 7455 
CFR_INWTR DOT-SP 14532 allows visual examination without removal of the rupture 

disc. This special approval applies on tank car shipments only 
CFR_RAIL DOT-SP 14532 allows visual examination without removal of the rupture 

disc. This special approval applies on tank car shipments only 
CFR_ROAD DOT-SP 14532 allows visual examination without removal of the rupture 

disc. This special approval applies on tank car shipments only 
 

 

15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

REACH-Αξιολόγηση της ασφάλειας του υλικού 
Για το προϊόν αυτό εκτελέσθηκε αξιολόγηση ασφάλειας της ουσίας.  

Έγκριση 
Ευρώπη (EINECS/ELINCS) Y  
USA (TSCA) Y  
Καναδάς (DSL) Y  
Αυστραλία (AICS) Y  
Ιαπωνία (MITI) Y  
Κορέα (TCCL) Y  
Φιλιππίνες (PICCS) Y  
Κίνα Y  
Νέα Ζηλανδία Y  

Εθνικές οδηγίες 

Κανονισµοί εργασιακής 
προστασίας: 

Πρέπει να εξετασθεί, εάν σύµφωνα µε τις εθνικές νοµικές βάσεις πρέπει να 
προσφερθεί ή να ληφθούν σχετικά µέτρα για τακτικές προληπτικές ιατρικές 
εξετάσεις µε στόχο τις επιδράσεις της ειδικής ουσίας. 
 

περιορισµός απασχόλησης Προσέξτε την Οδηγία ΕΕ 92/85/ΕΟΚ (Οδηγία µητρικής προστασίας) καθώς 
και τις τροποποιήσεις της. 
Προσέξτε την Οδηγία ΕΕ 76/759/ΕΟΚ (Οδηγία περιορισµού) καθώς και τις 
τροποποιήσεις της. 
 

Άλλες οδηγίες Προσέξτε το παράρτηµα XVII του Κανονισµού ΕΕ 1907/2006 (Περιορισµοί 
στην παραγωγή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ορισµένων 
επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων) καθώς και τις τροποποιήσεις 
του. 

 
 

16. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Κείµενα των φράσεων R 

• Υπεροξείδιο του υδρογονου 

R 5 Θέρµανση µπορεί να προκαλέσει έκρηξη. 
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R8 Η επαφήµε καύσιµο υλικό µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. 
R35 Προκαλεί σοβαρά εγκαύµατα. 
R20/22 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως. 

 

Κείµενα των φράσεων Η 

• Υπεροξείδιο του υδρογονου 
H271 Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη# ισχυρό οξειδωτικό. 
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. 
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. 
H314 Προκαλεί σοβαρά δερµατικά εγκαύµατα και οφθαλµικές βλάβες. 

 

Επιπλέον πληροφορίες 
 

Επιπλέον πληροφορίες Στοιχεία για την κατάρτιση ∆ελτίου Ασφαλείας από υπάρχουσες µελέτες και 
από την βιβλιογραφία 
Περισσότερες πληροφορίες περί ιδιοτήτων του προϊόντος προκύπτουν 
από το ενηµερωτικό ∆ελτίο του προϊόντος ή από την µπροσούρα για 
τοπροϊόν 

 
 
 

Οι αλλαγές από την τελευταία έκδοση θα τονίζονται στο περιθώριο. Αυτή η έκδοση αντικαθιστά όλες τις 
προηγούµενες εκδόσεις. 

Οι πληροφορίες σ' ατσ το δελτίο ασφάλειας αντιστοιχούν στην καλύτερη γνώση των εµπειριών πο είχαµε 
τον χρσνο της τύπωσης. Οι πληροφορίες σας δίνουν υποδείξεις για τον καλύτερο χειρισµό του προΐόντος 
που καταγράφεται σ' αυτό το δελτίο, στην διατήρηση, επεξεργασία, µεταφορά και εξουδετέρωση. Οι 
πληροφορίες δεν ισχύουν για άλλα προΐόντα. Σε περίπτωση που το προΐόν, το οποίο καταγράφεται σ' αυτό 
το δελτίο αναµιχθεί, επεξεργασθεί ή χρησιµοποιηθεί µε άλλα υλικά ή άλλες διαδικασίες, δεν µπορούν να 
µεταφερθούνε οι πληροφορίες στο µε αυτό τον τρόπο κατασκευασµένο υλικό. 
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Υπόµνηµα 

ADR European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 

ADN European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland 
Waterways 

ASTM American Society for Testing and Materials 

ATP Adaptation to Technical Progress 

BCF Bioconcentration Factor 

BetrSichV German Ordinance on Industrial Safety and Health 

c. c. closed cup (geschlossenes Gefäß) 

CAS Chemical Abstract Services 

CESIO European Committee of Organic Surfactants and their Intermediates 

ChemG German Chemicals Act 

CMR  Carcinogenic-Mutagenic-toxic for Reproduction  

DIN German Institute for Standardization 

DNEL Derived No Effect Level 

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

GefStoffV German Ordinance on Hazardous Substances 

GGVSEB German ordinance for road, rail and inland waterway transportation of dangerous goods 

GGVSee German ordinance for sea transportation of dangerous goods 

GLP Good Laboratory Practice. 

GMO Genetic Modified Organism 

IATA DGR International Air Transport Association – Dangerous Goods Regulations 

ICAO-TI International Civil Aviation Organisation - Technical Instructions 

IMDG Code International Maritime Dangerous Goods Code 

ISO International Organization For Standardization 

LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level 

LOEL Lowest Observed Effect Level 

NOAEL No Observed Adverse Effect Level 

NOEC No Observed Effect Concentration 

NOEL No Observed Effect Level 

o. c. open cup (offenes Gefäß) 

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development 

OEL Occupational Exposure Limit 

PBT Persistent, Bioaccumulative, Toxic 

PEC Predicted Effect Concentration 

PNEC Predicted No Effect Concentration 

RID Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail  

TA Technical Instructions (German Ordinance) 

TPR Third Party Representative (Art. 4) 

TRGS Technical Rules for Hazardous Substances (German Regulations) 

VCI German "Verband der Chemischen Industrie e. V." 

vPvB Very Persistent, Very Bioaccumulative 

VOC Volatile Organic Compounds 

VwVwS German Administrative Regulation on the Classification of Substances Hazardous to Waters into 
Water Hazard Classes 

WGK German Water Hazard Class 

WHO World Health Organization 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Σενάριο έκθεσης ES1: Βιοµηχανική χρήση διαλυµάτων υπεροξειδίου του υδρογόνου 
σε χηµικές συνθέσεις ή διεργασίες και µορφοποιήσεις 

 ES2: Φόρτιση και εκφόρτιση, διακίνηση για όλες τις ταυτισθείσες 
εφαρµογές 

 ES3: Λεύκανση µε διαλύµατα υπεροξειδίου του υδρογόνου 
 ES4: Χρήσεις διαλυµάτων υπεροξειδίου του υδρογόνου σε σχέση 

µε το περιβάλλον και στη γεωργία 
 ES5: Χρήση  διαλυµάτων υπεροξειδίου του υδρογόνου σε 

καθαριστικά 
 ES6: Χρήση  διαλυµάτων υπεροξειδίου του υδρογόνου σε µέσα 

χρώσεις µαλλιών και λεύκανσης δοντιών 
 

1. Σύντοµος τίτλος σεναρίου έκθεσης 

ES1: Βιοµηχανική χρήση διαλυµάτων υπεροξειδίου του υδρογόνου σε χηµικές συνθέσεις ή 
διεργασίες και µορφοποιήσεις 

2. Περιγραφή των εργασιών/διεργασιώνεντ΄ςο του σεναρίου έκθεσης 

Τοµέας χρήσης SU3 Βιοµηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή µορφή ή 
σε παρασκευάσµατα σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 

 SU4 Βιοµηχανία τροφίµων 
 SU8 Μεταποίηση χηµικών προϊόντων χύδην, µεγάλης κλίµακας 

(συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων πετρελαίου) 
 SU9 Μεταποίηση ευγενών χηµικών ουσιών 
 SU10 Τυποποίηση [ανάµειξη] παρασκευασµάτων και/ή 

επανασυσκευασία (εκτός κραµάτων) 
 SU11 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 
 SU12 Παραγωγή προϊόντων από πλαστικό, 

συµπεριλαµβανοµένης της σύνθεσης και της µετατροπής 
 SU14 Μεταποίηση βασικών µετάλλων, συµπεριλαµβανοµένων 

των κραµάτων 
 SU15 Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα 

µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού 
 SU16 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και 

οπτικών προϊόντων, ηλεκτρικού εξοπλισµού 
 SU17 Γενική παραγωγή, π.χ. µηχανήµατα, εξοπλισµός, οχήµατα, 

κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών 
Κατηγορία προϊόντος PC0 Άλλο 
  (ανόργανη χηµική ουσία, πρόσθετο τροφίµων) 
 PC1 Συγκολλητικά µέσα, στεγανωτικά 
 PC2 Υλικά απορρόφησης 
 PC8 Βιοκτόνα (π.χ. απολυµαντικά, έλεγχος βλαβερών 

οργανισµών) 
 PC9a Επιχρίσµατα και βαφές, αραιωτικά, υλικά αφαίρεσης βαφής 
 PC12 Λιπάσµατα 
 PC14 Προϊόντα επεξεργασίας µεταλλικών επιφανειών, 

συµπεριλαµβανοµένων των γαλβανικών προϊόντων και 
των προϊόντων ηλεκτρολυτικής επιµετάλλ 

 PC15 Προϊόντα για επεξεργασία µε µεταλλικών επιφανειών 
 PC20 Προϊόντα όπως ρυθµιστές pΗ, κροκιδωτικά µέσα, 

διαλύµατα καταβύθισης, µέσα αδρανοποίησης 
 PC21 Χηµικές ύλες εργαστηρίων 
 PC23 Προϊόντα βυρσοδεψίας, βαφής, φινιρίσµατος, εµποτισµού 

και φροντίδας 
 PC25 Υγρά µεταλλουργίας 
 PC26 Προϊόντα βαφής χάρτου και χαρτονιού, φινιρίσµατος και 
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εµποτισµού: συµπεριλαµβανοµένων των λευκαντικών και 
άλλων βοηθηµάτων µεταποίησης 

 PC27 Φυτοφάρµακα 
 PC28 Αρώµατα, αρωµατικές ύλες 
 PC29 Φαρµακευτικά προϊόντα 
 PC31 Μείγµατα στιλβωτικών ουσιών και κεριών 
 PC32 Παρασκευάσµατα και ενώσεις πολυµερών 
 PC33 Ηµιαγωγοί 
 PC34 Προϊόντα βαφών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 

φινιρίσµατος και εµποτισµού, συµπεριλαµβανοµένων των 
λευκαντικών και άλλων βοηθηµάτων µεταποίησης 

 PC35 Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισµού 
(συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων µε βάση διαλύτες) 

 PC37 Χηµικά επεξεργασίας ύδατος 
 PC39 Καλλυντικά, προϊόντα φροντίδας σώµατος και προσώπου 
Κατηγορία διεργασίας PROC1 Χρήση σε κλειστή διαδικασία, καµία πιθανότητα έκθεσης 
 PROC2 Χρήση σε κλειστή, συνεχή διαδικασία µε περιστασιακή 

ελεγχόµενη έκθεση 
 PROC3 Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής (σύνθεση ή 

τυποποίηση) 
 PROC4 Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής και άλλη διαδικασία 

(σύνθεση) όπου υφίσταται πιθανότητα έκθεσης 
 PROC5 Ανάµειξη σε διαδικασίες ασυνεχούς ροής για τυποποίηση 

σε παρασκευάσµατα* και αντικείµενα (πολλαπλά στάδια 
και/ή σηµαντικός βαθµός επαφής) 

 PROC7 Βιοµηχανικός ψεκασµός 
 PROC10 Εφαρµογή µε ρολό ή µε πινέλο 
 PROC12 Χρήση µέσων διόγκωσης στηνπαραγωγή αφρού 
 PROC13 Επεξεργασία προϊόντων µε εµβάπτισηκαι έκχυση 
 PROC14 Παραγωγή παρασκευασµάτων ή αντικειµένων µε 

δισκιοποίηση, συµπίεση, εξώθηση, πελλετοποίηση 
 PROC15 Χρήση ως εργαστηριακού αντιδραστηρίου 
 PROC21 Χειρισµός χαµηλής ενέργειας ουσιών δεσµευµένων σε 

υλικά και/ή αντικείµενα 
Κατηγορία προϊόντος  µη χρησιµοποιήσιµο 
Κατ. Εκποµπή στο περιβάλλον ERC1 Μεταποίηση ουσιών 
 ERC2 Τυποποίηση παρασκευασµάτων 
 ERC4 Βιοµηχανική χρήση βοηθηµάτων µεταποίησης σε 

διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωµατώνονται σε 
αντικείµενα 

 ERC6α Βιοµηχανική χρήση που έχει ως αποτέλεσµα την 
παρασκευή άλλης ουσίας (χρήση ενδιάµεσων προϊόντων) 

 ERC6β Βιοµηχανική χρήση δραστικών βοηθηµάτων µεταποίησης 
 ERC6γ Βιοµηχανική χρήση µονοµερών για παρασκευή 

θερµοπλαστικών 
 ERC6δ Βιοµηχανική χρήση ρυθµιστών διαδικασίας για διαδικασίες 

πολυµερισµού στην παραγωγή ρητινών, ελαστικών, 
πολυµερών 

 

3. Συνθήκες εφαρµογής 

3.1 ∆ιάρκεια και συχνότητα 

Συνεργάτες παραγωγής και συνεργάτες εργαστηρίων
Βραχυπρόθεσµη τιµή 8 ώρες/ηµέρα 
Μακροπρόθεσµη τιµή 220 ηµέρες/έτος 
 

Περιβάλλον 
Συνεχής έκθεση 360 ηµέρες/έτος 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EC 1907/2006) 
OXTERIL® 350 SPRAY Food Grade 

Αρ. υλικού  
Προδιαγραφές 129990 

VA-Nr  

Έκδοση 12.7 / GR 
Επεξεργάστηκε την: 27.07.2012 
Ηµεροµηνία εκτύπωσης 28.07.2012 
Σελιδα 20 / 42 

 

 

EU-GHS(P04/001) / 21.07.2012 00:09 

4.1 Φυσική κατάσταση 

υγρό 

4.2 Συγκέντρωση ουσίας στο παρασκεύασµα/προϊόν 

Σηµειώσεις Συγκέντρωση εφαρµογής έως: 
70 %  

4.3 Χρησιµοποιούµενη ποσότητα ανά χρόνο ή εργασία 

 
Τιµές σε σxέση µε 100 % δραστική ουσία 20000 τόννοι/έτος ανά εγκατάσταση 
Σηµειώσεις Χηµική σύνθεση  
 
Σηµειώσεις Οι αναφερόµενες χωρητικότητες αποτελούν παραδείγµατα και 

προσφέρουν τη δυνατότητα ασφαλούς χρήσης υπό τις συνθήκες χρήσης 
που αναφέρονται στο σενάριο αυτό. 
Σε περίπτωση ανάγκης µπορεί να επιτευχθεί αύξηση των χωρητικοτήτων 
µε προσαρµογή των συνθηκών χρήσης στα τοπικά δεδοµένα (Scaling).  

 
Τιµές σε σxέση µε 100 % δραστική ουσία 1010 τόννοι/έτος ανά εγκατάσταση 
Σηµειώσεις Χηµικές εφαρµογές  
 
Σηµειώσεις Οι αναφερόµενες χωρητικότητες αποτελούν παραδείγµατα και 

προσφέρουν τη δυνατότητα ασφαλούς χρήσης υπό τις συνθήκες χρήσης 
που αναφέρονται στο σενάριο αυτό. 
Σε περίπτωση ανάγκης µπορεί να επιτευχθεί αύξηση των χωρητικοτήτων 
µε προσαρµογή των συνθηκών χρήσης στα τοπικά δεδοµένα (Scaling).  

5. Άλλες συνθήκες χρήσης 

∆ιαµέρισµα αέρας 
Συντελεστής εκποµπής / 
ελευθέρωσης 

0,1 % 

Σηµειώσεις Χηµική σύνθεση 
Χηµικές εφαρµογές 

 

Όγκος αέρα 0,11574 m3/s 
∆ιαµέρισµα απόβλητα 
Συντελεστής εκποµπής / 
ελευθέρωσης 

0,7 % 

Σηµειώσεις Χηµική σύνθεση 
 

∆ιαµέρισµα Εδαφος 
Συντελεστής εκποµπής / 
ελευθέρωσης 

0,01 % 

Σηµειώσεις Χηµική σύνθεση 
 

Όγκος αέρα 0,02315 m3/s 
∆ιαµέρισµα απόβλητα 
Συντελεστής εκποµπής / 
ελευθέρωσης 

0,5 % 

Σηµειώσεις Χηµικές εφαρµογές 
 

∆ιαµέρισµα Εδαφος 
Συντελεστής εκποµπής / 
ελευθέρωσης 

0,1 % 

Σηµειώσεις Χηµικές εφαρµογές 
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6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 
6.1.1 Μέτρα που αφορούν το εργατικό δυναµικό 

Τρόποι έκθεσης Από του στόµατος, Εισπνοή, δερµατικός, και σε συνδυασµό 
Οργανωτικές διασφαλίσεις Προϋποθέτει βασική υγιεινή εργασίας. 
Τεχνικές διασφαλίσεις Αναρρόφηση σε σηµεία όπου παρουσιάζονται εκποµπές 
Προσωπικά µέτρα προστασίας Βλέπε τµήµα 8 του ∆ελτίου ∆εδοµένων Ασφαλείας. 
Σηµειώσεις                                                                                .  

6.1.2 Μέτρα που αφορούν τους καταναλωτές 

∆εν αναφέρεται σε αυτό το είδος της έκθεσης. 
 

6.2 Μέτρα που αφορούν το περιβάλλον 

Αέρας Αγωγή απαερίων µέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα 
νερό µία από τις ακόλουθες µεθόδους: 

Βιολογική επεξεργασία λυµάτων 
Οζοντισµός λυµάτων 
Προσρόφηση υγρού σε άνθρακα 

Σηµειώσεις Αποτελεσµατικότητα 
97%  

7. Μέτρα που αφορούν την διάθεση στα απορρίµµατα 

Χειρισµός αποβλήτων Να χειριστεί σαν βιοµηχανικό απόβλητο 
Προδιαγεγραµµένες διαδικασίες 
διάθεσης αποβλήτων 

Καύση αποβλήτων σε θερµικές εγκαταστάσεις καύσης, στις οποίες 
αποµακρύενται τελείως το υπεροξείδιο του υδρογόνου. 

Σηµειώσεις Να επιστραφούν οι κλειστοί περιέκτες 
 

8. Πρόβλεψη έκθεσης 

Ειδικές συνθήκες Εργάτης, στοµατικά 
Σηµειώσεις Να τηρούνται τα βιοµηχανικά πρότυπα υγιεινής για το λόγο αυτό δεν 

παίζει ρόλο η στοµατική έκθεση για τους εργάτες. 
 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, δερµατικά 
Σηµειώσεις Εργάτες που χειρίζονται διαλύµατα υπεροξειδίου του υδρογόνου µε 35% 

βάρ.- % ή περισσότερο, να χρησιµοποιούν προστασία χεριών κατάλληλη 
για προστασία από δερµατική έκθεση. 
Οι εργάτες να φορούν αποτελεσµατικά προστατευτικά γυαλιά προς 
αποφυγή επαφής µε τα µάτια. 

 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 
Τύπος τιµή PROC1 
Τιµές <= 0,01 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου 35% - 70% 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 
Τύπος τιµή PROC2 
Τιµές <= 0,992 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου 35% - 70% 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 
Τύπος τιµή PROC3 
Τιµές <= 0,298 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου 35% - 70% 

Τοπική απορρόφηση 90% (LEV 90%) 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 
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Τύπος τιµή PROC4 
Τιµές <= 0,496 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου 35% - 70% 

Τοπική απορρόφηση 90% (LEV 90%) 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 
Τύπος τιµή PROC5 
Τιµές <= 0,496 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου 35% - 70% 

Τοπική απορρόφηση 90% (LEV 90%) 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 
Τύπος τιµή PROC7 
Τιµές <= 0,425 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου 35% - 60% 

Τοπική απορρόφηση 90% (LEV 90%) 
Εξοπλισµός αναπνευστικής προστασίας 95% (PRE 95%) 

 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 
Τύπος τιµή PROC10 
Τιµές <= 0,85 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου 35% - 60% 

Τοπική απορρόφηση 90% (LEV 90%) 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 
Τύπος τιµή PROC12 
Τιµές <= 0,34 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου 50% - 60% 

Τοπική απορρόφηση 80% (LEV 80%) 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 
Τύπος τιµή PROC13 
Τιµές <= 0,85 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου 35% - 60% 

Τοπική απορρόφηση 90% (LEV 90%) 
ή 
Εξοπλισµός αναπνευστικής προστασίας 90% (PRE 90%) 

 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 
Τύπος τιµή PROC14 
Τιµές <= 0,425 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου 35% - 60% 

Τοπική απορρόφηση 90% (LEV 90%) 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 
Τύπος τιµή PROC15 
Τιµές <= 0,496 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου 35% - 70% 

Τοπική απορρόφηση 90% (LEV 90%) 
 
Μέθοδος υπολογισµού EUSES 
Ειδικές συνθήκες Περιβάλλον 

Χηµική σύνθεση 
Τύπος τιµή Επιφανειακά ύδατα 
Τιµές 0,00956 mg/l 
 
Μέθοδος υπολογισµού EUSES 
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Ειδικές συνθήκες Περιβάλλον 
Χηµικές εφαρµογές 

Τύπος τιµή Επιφανειακά ύδατα 
Τιµές 0,00767 mg/l 
 
Μέθοδος υπολογισµού EUSES 
Ειδικές συνθήκες Περιβάλλον 

Χηµική σύνθεση 
Τύπος τιµή Θαλάσσιο νερό 
Τιµές 0,00088 mg/l 
 
Μέθοδος υπολογισµού EUSES 
Ειδικές συνθήκες Περιβάλλον 

Χηµικές εφαρµογές 
Τύπος τιµή Θαλάσσιο νερό 
Τιµές 0,00069 mg/l 
 
Μέθοδος υπολογισµού EUSES 
Ειδικές συνθήκες Περιβάλλον 

Χηµική σύνθεση 
Τύπος τιµή Εδαφος 
Τιµές 0,000201 mg/l 
 
Μέθοδος υπολογισµού EUSES 
Ειδικές συνθήκες Περιβάλλον 

Χηµικές εφαρµογές 
Τύπος τιµή Εδαφος 
Τιµές 0,000121 mg/l 
 
Μέθοδος υπολογισµού EUSES 
Ειδικές συνθήκες Περιβάλλον 

Χηµική σύνθεση 
Τύπος τιµή σταθµός επεξεργασίας αποβλήτων 
Τιµές 0,272 mg/l 
 
Μέθοδος υπολογισµού EUSES 
Ειδικές συνθήκες Περιβάλλον 

Χηµικές εφαρµογές 
Τύπος τιµή σταθµός επεξεργασίας αποβλήτων 
Τιµές 0,0491 mg/l 
 

9. Κατευθυντήριες γραµµές για επακόλουθους χρήστες 

 

 

1. Σύντοµος τίτλος σεναρίου έκθεσης 

ES2: Φόρτιση και εκφόρτιση, διακίνηση για όλες τις ταυτισθείσες εφαρµογές 

2. Περιγραφή των εργασιών/διεργασιώνεντ΄ςο του σεναρίου έκθεσης 

Τοµέας χρήσης SU3 Βιοµηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή µορφή ή 
σε παρασκευάσµατα σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 

 SU4 Βιοµηχανία τροφίµων 
 SU5 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, δέρµατος, 

γούνας 
 SU6α Βιοµηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου 
 SU6β Παραγωγή χαρτοπολτού, κατασκευή χαρτιού και 

προϊόντων από χαρτί 
 SU8 Μεταποίηση χηµικών προϊόντων χύδην, µεγάλης κλίµακας 

(συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων πετρελαίου) 
 SU9 Μεταποίηση ευγενών χηµικών ουσιών 
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 SU10 Τυποποίηση [ανάµειξη] παρασκευασµάτων και/ή 
επανασυσκευασία (εκτός κραµάτων) 

 SU11 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) 
 SU12 Παραγωγή προϊόντων από πλαστικό, 

συµπεριλαµβανοµένης της σύνθεσης και της µετατροπής 
 SU14 Μεταποίηση βασικών µετάλλων, συµπεριλαµβανοµένων 

των κραµάτων 
 SU15 Κατασκευή µεταλλικών προϊόντων, µε εξαίρεση τα 

µηχανήµατα και τα είδη εξοπλισµού 
 SU16 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και 

οπτικών προϊόντων, ηλεκτρικού εξοπλισµού 
 SU17 Γενική παραγωγή, π.χ. µηχανήµατα, εξοπλισµός, οχήµατα, 

κατασκευή λοιπού εξοπλισµού µεταφορών 
 SU21 Καταναλωτικές χρήσεις: Ιδιωτικά νοικοκυριά (= ευρύ κοινό 

= καταναλωτές) 
 SU22 Επαγγελµατικές χρήσεις: ∆ηµόσιος τοµέας (διοίκηση, 

εκπαίδευση, ψυχαγωγία, υπηρεσίες, τεχνίτες) 
Κατηγορία προϊόντος PC1 Συγκολλητικά µέσα, στεγανωτικά 
 PC8 Βιοκτόνα (π.χ. απολυµαντικά, έλεγχος βλαβερών 

οργανισµών) 
 PC12 Λιπάσµατα 
 PC14 Προϊόντα επεξεργασίας µεταλλικών επιφανειών, 

συµπεριλαµβανοµένων των γαλβανικών προϊόντων και 
των προϊόντων ηλεκτρολυτικής επιµετάλλ 

 PC15 Προϊόντα για επεξεργασία µε µεταλλικών επιφανειών 
 PC21 Χηµικές ύλες εργαστηρίων 
 PC25 Υγρά µεταλλουργίας 
 PC27 Φυτοφάρµακα 
 PC29 Φαρµακευτικά προϊόντα 
 PC31 Μείγµατα στιλβωτικών ουσιών και κεριών 
 PC32 Παρασκευάσµατα και ενώσεις πολυµερών 
 PC34 Προϊόντα βαφών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 

φινιρίσµατος και εµποτισµού, συµπεριλαµβανοµένων των 
λευκαντικών και άλλων βοηθηµάτων µεταποίησης 

 PC35 Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισµού 
(συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων µε βάση διαλύτες) 

 PC37 Χηµικά επεξεργασίας ύδατος 
 PC39 Καλλυντικά, προϊόντα φροντίδας σώµατος και προσώπου 
Κατηγορία διεργασίας PROC 8a Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσµατος 

(φόρτωση/εκφόρτωση) από/σε δοχεία/µεγάλους περιέκτες 
σε µη ειδικές εγκαταστάσεις 
 

 PROC8b Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσµατος 
(φόρτωση/εκφόρτωση) από/σε δοχεία/µεγάλους περιέκτες 
σε ειδικές εγκαταστάσεις. 

 PROC9 Μεταφορά ουσίας ή παρασκευάσµατος σε µικρούς 
περιέκτες (ειδική γραµµή πλήρωσης, 
συµπεριλαµβανοµένης της ζύγισης) 

Κατηγορία προϊόντος  µη χρησιµοποιήσιµο 
Κατ. Εκποµπή στο περιβάλλον ERC1 Μεταποίηση ουσιών 
 ERC2 Τυποποίηση παρασκευασµάτων 
 ERC4 Βιοµηχανική χρήση βοηθηµάτων µεταποίησης σε 

διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωµατώνονται σε 
αντικείµενα 

 ERC6α Βιοµηχανική χρήση που έχει ως αποτέλεσµα την 
παρασκευή άλλης ουσίας (χρήση ενδιάµεσων προϊόντων) 

 ERC6β Βιοµηχανική χρήση δραστικών βοηθηµάτων µεταποίησης 
 ERC6γ Βιοµηχανική χρήση µονοµερών για παρασκευή 

θερµοπλαστικών 
 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EC 1907/2006) 
OXTERIL® 350 SPRAY Food Grade 

Αρ. υλικού  
Προδιαγραφές 129990 

VA-Nr  

Έκδοση 12.7 / GR 
Επεξεργάστηκε την: 27.07.2012 
Ηµεροµηνία εκτύπωσης 28.07.2012 
Σελιδα 25 / 42 

 

 

EU-GHS(P04/001) / 21.07.2012 00:09 

3. Συνθήκες εφαρµογής 

3.1 ∆ιάρκεια και συχνότητα 

Συνεργάτης παραγωγής
Βραχυπρόθεσµη τιµή 8 ώρες/ηµέρα 
Μακροπρόθεσµη τιµή 220 ηµέρες/έτος 
 

4.1 Φυσική κατάσταση 

υγρό 

4.2 Συγκέντρωση ουσίας στο παρασκεύασµα/προϊόν 

Σηµειώσεις Συγκέντρωση εφαρµογής έως: 
70 %  

4.3 Χρησιµοποιούµενη ποσότητα ανά χρόνο ή εργασία 

5. Άλλες συνθήκες χρήσης 

Σηµειώσεις Κατά την µεταφορά της ουσίας  δεν αναµένονται σηµαντικές για το 
περιβάλλον εκποµπές (EU Risk Assessment Report, European 
Commission 2003). 

 

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 
6.1.1 Μέτρα που αφορούν το εργατικό δυναµικό 

Τρόποι έκθεσης Εισπνοή, δερµατικός, και σε συνδυασµό 
Οργανωτικές διασφαλίσεις Προϋποθέτει βασική υγιεινή εργασίας. 
Τεχνικές διασφαλίσεις Αναρρόφηση σε σηµεία όπου παρουσιάζονται εκποµπές 
Προσωπικά µέτρα προστασίας Βλέπε τµήµα 8 του ∆ελτίου ∆εδοµένων Ασφαλείας. 
Σηµειώσεις                                                                                .  

6.1.2 Μέτρα που αφορούν τους καταναλωτές 

∆εν αναφέρεται σε αυτό το είδος της έκθεσης. 
 

6.2 Μέτρα που αφορούν το περιβάλλον 

Αέρας Συνήθως κλειστά συστήµατα 
νερό ∆εν δηµιουργούνται λύµατα 

Σε περίπτωση διαρροής, πλύση µε πολύ νερό και προσαγωγή σε 
επεξεργασία βιοµηχανικών λυµάτων. 

Σηµειώσεις Κατά την µεταφορά της ουσίας  δεν αναµένονται σηµαντικές για το 
περιβάλλον εκποµπές.  

7. Μέτρα που αφορούν την διάθεση στα απορρίµµατα 

Χειρισµός αποβλήτων Να χειριστεί σαν βιοµηχανικό απόβλητο 
Σηµειώσεις Συνήθως δεν δηµιουργούνται απόβλητα. 

Να επιστραφούν οι κλειστοί περιέκτες 
 

8. Πρόβλεψη έκθεσης 

Ειδικές συνθήκες Εργάτης, στοµατικά 
Σηµειώσεις Να τηρούνται τα βιοµηχανικά πρότυπα υγιεινής για το λόγο αυτό δεν 

παίζει ρόλο η στοµατική έκθεση για τους εργάτες. 
 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, δερµατικά 
Σηµειώσεις Εργάτες που χειρίζονται διαλύµατα υπεροξειδίου του υδρογόνου µε 35% 

βάρ.- % ή περισσότερο, να χρησιµοποιούν προστασία χεριών κατάλληλη 
για προστασία από δερµατική έκθεση. 
Οι εργάτες να φορούν αποτελεσµατικά προστατευτικά γυαλιά προς 
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αποφυγή επαφής µε τα µάτια. 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 
Τύπος τιµή PROC8a 
Τιµές 0,99 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου 70 % 

Τοπική απορρόφηση 90% (LEV 90%) 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 
Τύπος τιµή PROC8b 
Τιµές <= 0,496 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου 35% - 70% 

Τοπική απορρόφηση 90% (LEV 90%) 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 
Τύπος τιµή PROC9 
Τιµές <= 0,496 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου 35% - 70% 

Τοπική απορρόφηση 90% (LEV 90%) 
 

9. Κατευθυντήριες γραµµές για επακόλουθους χρήστες 

 

 

1. Σύντοµος τίτλος σεναρίου έκθεσης 

ES3: Λεύκανση µε διαλύµατα υπεροξειδίου του υδρογόνου 

2. Περιγραφή των εργασιών/διεργασιώνεντ΄ςο του σεναρίου έκθεσης 

Τοµέας χρήσης SU3 Βιοµηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή µορφή ή 
σε παρασκευάσµατα σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 

 SU5 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, δέρµατος, 
γούνας 

 SU6α Βιοµηχανία ξύλου και προϊόντων ξύλου 
 SU6β Παραγωγή χαρτοπολτού, κατασκευή χαρτιού και 

προϊόντων από χαρτί 
 SU21 Καταναλωτικές χρήσεις: Ιδιωτικά νοικοκυριά (= ευρύ κοινό 

= καταναλωτές) 
 SU22 Επαγγελµατικές χρήσεις: ∆ηµόσιος τοµέας (διοίκηση, 

εκπαίδευση, ψυχαγωγία, υπηρεσίες, τεχνίτες) 
Κατηγορία προϊόντος PC23 Προϊόντα βυρσοδεψίας, βαφής, φινιρίσµατος, εµποτισµού 

και φροντίδας 
 PC24 Λιπαντικά, γράσα, προϊόντα απελευθέρωσης 
 PC26 Προϊόντα βαφής χάρτου και χαρτονιού, φινιρίσµατος και 

εµποτισµού: συµπεριλαµβανοµένων των λευκαντικών και 
άλλων βοηθηµάτων µεταποίησης 

 PC34 Προϊόντα βαφών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, 
φινιρίσµατος και εµποτισµού, συµπεριλαµβανοµένων των 
λευκαντικών και άλλων βοηθηµάτων µεταποίησης 

Κατηγορία διεργασίας PROC1 Χρήση σε κλειστή διαδικασία, καµία πιθανότητα έκθεσης 
 PROC2 Χρήση σε κλειστή, συνεχή διαδικασία µε περιστασιακή 

ελεγχόµενη έκθεση 
 PROC3 Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής (σύνθεση ή 

τυποποίηση) 
 PROC4 Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής και άλλη διαδικασία 

(σύνθεση) όπου υφίσταται πιθανότητα έκθεσης 
 PROC13 Επεξεργασία προϊόντων µε εµβάπτισηκαι έκχυση 
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 PROC19 Χειρονακτική ανάµειξη µε στενή επαφή, ενώ διατίθεται 
µόνο PPE. 

Κατηγορία προϊόντος  µη χρησιµοποιήσιµο 
Κατ. Εκποµπή στο περιβάλλον ERC4 Βιοµηχανική χρήση βοηθηµάτων µεταποίησης σε 

διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωµατώνονται σε 
αντικείµενα 

 ERC6β Βιοµηχανική χρήση δραστικών βοηθηµάτων µεταποίησης 
 ERC8a Χρήση βοηθηµάτων µεταποίησης σε εφαρµογές ευρείας 

διασποράς σε εσωτερικό χώρο, σε ανοικτά συστήµατα 
 ERC8b Χρήση δραστικών ουσιών σε εφαρµογές ευρείας 

διασποράς σε εσωτερικό χώρο, σε ανοικτά συστήµατα 
 ERC8e Χρήση δραστικών ουσιών σε εφαρµογές ευρείας 

διασποράς σε εξωτερικό χώρο, σε ανοικτά συστήµατα 
 

3. Συνθήκες εφαρµογής 

3.1 ∆ιάρκεια και συχνότητα 

Συνεργάτης παραγωγής
Βραχυπρόθεσµη τιµή 8 ώρες/ηµέρα 
Μακροπρόθεσµη τιµή 220 ηµέρες/έτος 
 

Καταναλωτές
Βραχυπρόθεσµη τιµή 10 Λεπτά/συµβάν 
Μακροπρόθεσµη τιµή 3 - 4 Συµβάντα / εβδοµάδα 
 

Περιβάλλον 
Συνεχής έκθεση 360 ηµέρες/έτος 

Λεύκανση κυτταρίνης, αποχρωµατισµός 
Συνεχής έκθεση 360 ηµέρες/έτος 

Άλλου είδους λεύκανση 

4.1 Φυσική κατάσταση 

υγρό 

4.2 Συγκέντρωση ουσίας στο παρασκεύασµα/προϊόν 

Σηµειώσεις Συγκέντρωση εφαρµογής έως: 
35 %  

4.3 Χρησιµοποιούµενη ποσότητα ανά χρόνο ή εργασία 

 
Τιµές σε σxέση µε 100 % δραστική ουσία 9810 τόννοι/έτος ανά εγκατάσταση 
Σηµειώσεις Λεύκανση κυτταρίνης, αποχρωµατισµός  
 
Σηµειώσεις Οι αναφερόµενες χωρητικότητες αποτελούν παραδείγµατα και 

προσφέρουν τη δυνατότητα ασφαλούς χρήσης υπό τις συνθήκες χρήσης 
που αναφέρονται στο σενάριο αυτό. 
Σε περίπτωση ανάγκης µπορεί να επιτευχθεί αύξηση των χωρητικοτήτων 
µε προσαρµογή των συνθηκών χρήσης στα τοπικά δεδοµένα (Scaling).  

 
Τιµές σε σxέση µε 100 % δραστική ουσία 1010 τόννοι/έτος ανά εγκατάσταση 
Σηµειώσεις Άλλου είδους λεύκανση  
 
Σηµειώσεις Οι αναφερόµενες χωρητικότητες αποτελούν παραδείγµατα και 

προσφέρουν τη δυνατότητα ασφαλούς χρήσης υπό τις συνθήκες χρήσης 
που αναφέρονται στο σενάριο αυτό. 
Σε περίπτωση ανάγκης µπορεί να επιτευχθεί αύξηση των χωρητικοτήτων 
µε προσαρµογή των συνθηκών χρήσης στα τοπικά δεδοµένα (Scaling). 
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5. Άλλες συνθήκες χρήσης 

∆ιαµέρισµα αέρας 
Συντελεστής εκποµπής / 
ελευθέρωσης 

0,1 % 

Σηµειώσεις Λεύκανση κυτταρίνης, αποχρωµατισµός 
 

∆ιαµέρισµα αέρας 
Συντελεστής εκποµπής / 
ελευθέρωσης 

1 % 

Σηµειώσεις Άλλου είδους λεύκανση 
 

Όγκος αέρα 0,20254 m3/s 
∆ιαµέρισµα απόβλητα 
Συντελεστής εκποµπής / 
ελευθέρωσης 

0,9 % 

Σηµειώσεις Λεύκανση κυτταρίνης, αποχρωµατισµός 
 

Όγκος αέρα 0,02315 m3/s 
∆ιαµέρισµα απόβλητα 
Συντελεστής εκποµπής / 
ελευθέρωσης 

0,9 % 

Σηµειώσεις Άλλου είδους λεύκανση 
 

∆ιαµέρισµα Εδαφος 
Συντελεστής εκποµπής / 
ελευθέρωσης 

0,01 % 

Σηµειώσεις Λεύκανση κυτταρίνης, αποχρωµατισµός 
Άλλου είδους λεύκανση 

 

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 
6.1.1 Μέτρα που αφορούν το εργατικό δυναµικό 

Τρόποι έκθεσης Εισπνοή, δερµατικός, και σε συνδυασµό 
Οργανωτικές διασφαλίσεις Προϋποθέτει βασική υγιεινή εργασίας. 
Τεχνικές διασφαλίσεις Αναρρόφηση σε σηµεία όπου παρουσιάζονται εκποµπές 
Προσωπικά µέτρα προστασίας Βλέπε τµήµα 8 του ∆ελτίου ∆εδοµένων Ασφαλείας. 
Σηµειώσεις                                                                                .  

6.1.2 Μέτρα που αφορούν τους καταναλωτές 

∆εν αναφέρεται σε αυτό το είδος της έκθεσης. 
 

6.2 Μέτρα που αφορούν το περιβάλλον 

Αέρας Αγωγή απαερίων µέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα 
νερό µία από τις ακόλουθες µεθόδους: 

Βιολογική επεξεργασία λυµάτων 
Οζοντισµός λυµάτων 

Σηµειώσεις Αποτελεσµατικότητα 
99,30% 
Λύµατα από βιοµηχανική και ιδιωτική λεύκανση µπορούν να διατεθούν 
µέσω του δηµοσίου συστήµατος αποβλήτων, διότι µετά από επαφή µε 
ιλύ καθαρισµού ακολουθεί ταχεία αποσύνθεση του υπεροξειδίου του 
υδρογόνου.  

7. Μέτρα που αφορούν την διάθεση στα απορρίµµατα 

Χειρισµός αποβλήτων Να χειριστεί σαν βιοµηχανικό απόβλητο 
Σηµειώσεις Στερεά και υγρά βιοµηχανικά απόβλητα 

Να επιστραφούν οι κλειστοί περιέκτες 
 
Χειρισµός αποβλήτων ∆ιάθεση όπως τα οικιακά απορρίµµατα 
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Σηµειώσεις Βιοµηχανικά, ιδιωτικά στερεά και υγρά απόβλητα 
 

8. Πρόβλεψη έκθεσης 

Ειδικές συνθήκες Εργάτης, στοµατικά 
Σηµειώσεις Να τηρούνται τα βιοµηχανικά πρότυπα υγιεινής για το λόγο αυτό δεν 

παίζει ρόλο η στοµατική έκθεση για τους εργάτες. 
 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, δερµατικά 
Σηµειώσεις Εργάτες που χειρίζονται διαλύµατα υπεροξειδίου του υδρογόνου µε 35% 

βάρ.- % ή περισσότερο, να χρησιµοποιούν προστασία χεριών κατάλληλη 
για προστασία από δερµατική έκθεση. 
Οι εργάτες να φορούν αποτελεσµατικά προστατευτικά γυαλιά προς 
αποφυγή επαφής µε τα µάτια. 

 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 

βιοµηχανικός χρήστης 
Τύπος τιµή PROC1 
Τιµές 0,005 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου, 35 % 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 

βιοµηχανικός χρήστης 
Τύπος τιµή PROC2 
Τιµές 0,05 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου, 35 % 

Τοπική απορρόφηση 90% (LEV 90%) 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 

βιοµηχανικός χρήστης 
Τύπος τιµή PROC3 
Τιµές 0,149 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου, 35 % 

Τοπική απορρόφηση 90% (LEV 90%) 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 

βιοµηχανικός χρήστης 
Τύπος τιµή PROC4 
Τιµές 0,248 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου, 35 % 

Τοπική απορρόφηση 90% (LEV 90%) 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 

βιοµηχανικός χρήστης 
Τύπος τιµή PROC13 
Τιµές 0,496 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου, 35 % 

Τοπική απορρόφηση 90% (LEV 90%) 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 

επαγγελµατίας χρήστης 
Τύπος τιµή PROC1 
Τιµές 0,005 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου, 35 % 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 

επαγγελµατίας χρήστης 
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Τύπος τιµή PROC2 
Τιµές 0,496 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου, 35 % 

Τοπική απορρόφηση 80% (LEV 80%) 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 

επαγγελµατίας χρήστης 
Τύπος τιµή PROC3 
Τιµές 0,298 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου, 35 % 

Τοπική απορρόφηση 80% (LEV 80%) 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 

επαγγελµατίας χρήστης 
Τύπος τιµή PROC4 
Τιµές 0,992 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου, 35 % 

Τοπική απορρόφηση 80% (LEV 80%) 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 

επαγγελµατίας χρήστης 
Τύπος τιµή PROC13 
Τιµές 0,34 mg/m3 
Σηµειώσεις Υπεροξείδιο του υδρογονου, 12 % 

Τοπική απορρόφηση 80% (LEV 80%) 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 

επαγγελµατίας χρήστης 
Τύπος τιµή PROC19 
Τιµές 0,85 mg/m3 
Σηµειώσεις Υπεροξείδιο του υδρογονου, 12 % 

Τοπική απορρόφηση 80% (LEV 80%) 
 
Ειδικές συνθήκες Καταναλωτές - από του στόµατος 
Σηµειώσεις Υπό κανονικές συνθήκες εφαρµογής µπορεί να αµεληθεί µία στοµατική 

έκθεση. 
 
Ειδικές συνθήκες Καταναλωτές - διά του δέρµατος 
Σηµειώσεις Οι καταναλωτές δεν έρχονται κανονικά σε επαφή µε τα προϊόντα που 

περιλαµβάνουν πάνω από 12 βάρ.- % της ουσίας. 
Μερικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά περιέχουν άνω του 12 
βάρ.-% υπεροξείδιο του υδρογόνου. 
Συνιστάται να χρησιµοποιούν οι καταναλωτές γάντια και προστατευτικά 
γυαλιά όταν χειρίζονται το καθαρό ή ελαφρά αραιωµένο προϊόν. 

 
Ειδικές συνθήκες Καταναλωτές - διά της εισπνοής 
Τιµές 13 mg/m3 
Σηµειώσεις (Βάση του EU Risk Assessment Report. Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2003) 
 
Μέθοδος υπολογισµού EUSES 
Ειδικές συνθήκες Περιβάλλον 

Λεύκανση κυτταρίνης, αποχρωµατισµός 
Τύπος τιµή Επιφανειακά ύδατα 
Τιµές 0,0126 mg/l 
 
Μέθοδος υπολογισµού EUSES 
Ειδικές συνθήκες Περιβάλλον 

Λεύκανση κυτταρίνης, αποχρωµατισµός 
Τύπος τιµή Θαλάσσιο νερό 
Τιµές 0,00118 mg/l 
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Μέθοδος υπολογισµού EUSES 
Ειδικές συνθήκες Περιβάλλον 

Λεύκανση κυτταρίνης, αποχρωµατισµός 
Τύπος τιµή Εδαφος 
Τιµές 0,000158 mg/kg 
 
Μέθοδος υπολογισµού EUSES 
Ειδικές συνθήκες Περιβάλλον 

Λεύκανση κυτταρίνης, αποχρωµατισµός 
Τύπος τιµή σταθµός επεξεργασίας αποβλήτων 
Τιµές 0,0981 mg/l 
 
Μέθοδος υπολογισµού EUSES 
Ειδικές συνθήκες Περιβάλλον 

Άλλου είδους λεύκανση 
Τύπος τιµή Επιφανειακά ύδατα 
Τιµές 0,0116 mg/l 
 
Μέθοδος υπολογισµού EUSES 
Ειδικές συνθήκες Περιβάλλον 

Άλλου είδους λεύκανση 
Τύπος τιµή Θαλάσσιο νερό 
Τιµές 0,00108 mg/l 
 
Μέθοδος υπολογισµού EUSES 
Ειδικές συνθήκες Περιβάλλον 

Άλλου είδους λεύκανση 
Τύπος τιµή Εδαφος 
Τιµές 0,000159 mg/kg 
 
Μέθοδος υπολογισµού EUSES 
Ειδικές συνθήκες Περιβάλλον 

Άλλου είδους λεύκανση 
Τύπος τιµή σταθµός επεξεργασίας αποβλήτων 
Τιµές 0,0884 mg/l 
 

9. Κατευθυντήριες γραµµές για επακόλουθους χρήστες 

 

 

1. Σύντοµος τίτλος σεναρίου έκθεσης 

ES4: Χρήσεις διαλυµάτων υπεροξειδίου του υδρογόνου σε σχέση µε το περιβάλλον και στη 
γεωργία 

2. Περιγραφή των εργασιών/διεργασιώνεντ΄ςο του σεναρίου έκθεσης 

Τοµέας χρήσης SU1 Γεωργία, δασοκοµία, αλιεία 
 SU2α Ορυχεία, (χωρίς τους εξωχώριους κλάδους) 
 SU2β Εξωχώριοι κλάδοι 
 SU3 Βιοµηχανικές χρήσεις: Χρήσεις ουσιών σε καθαρή µορφή ή 

σε παρασκευάσµατα σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις 
 SU8 Μεταποίηση χηµικών προϊόντων χύδην, µεγάλης κλίµακας 

(συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων πετρελαίου) 
 SU21 Καταναλωτικές χρήσεις: Ιδιωτικά νοικοκυριά (= ευρύ κοινό 

= καταναλωτές) 
 SU22 Επαγγελµατικές χρήσεις: ∆ηµόσιος τοµέας (διοίκηση, 

εκπαίδευση, ψυχαγωγία, υπηρεσίες, τεχνίτες) 
Κατηγορία προϊόντος PC0 Άλλο 
  (Προϊόν εξυγίανσης περιβάλλοντος) 
 PC20 Προϊόντα όπως ρυθµιστές pΗ, κροκιδωτικά µέσα, 

διαλύµατα καταβύθισης, µέσα αδρανοποίησης 
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 PC37 Χηµικά επεξεργασίας ύδατος 
Κατηγορία διεργασίας PROC1 Χρήση σε κλειστή διαδικασία, καµία πιθανότητα έκθεσης 
 PROC2 Χρήση σε κλειστή, συνεχή διαδικασία µε περιστασιακή 

ελεγχόµενη έκθεση 
 PROC3 Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής (σύνθεση ή 

τυποποίηση) 
 PROC4 Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής και άλλη διαδικασία 

(σύνθεση) όπου υφίσταται πιθανότητα έκθεσης 
Κατηγορία προϊόντος  µη χρησιµοποιήσιµο 
Κατ. Εκποµπή στο περιβάλλον ERC4 Βιοµηχανική χρήση βοηθηµάτων µεταποίησης σε 

διαδικασίες και προϊόντα, χωρίς να ενσωµατώνονται σε 
αντικείµενα 

 ERC6β Βιοµηχανική χρήση δραστικών βοηθηµάτων µεταποίησης 
 ERC8a Χρήση βοηθηµάτων µεταποίησης σε εφαρµογές ευρείας 

διασποράς σε εσωτερικό χώρο, σε ανοικτά συστήµατα 
 ERC8b Χρήση δραστικών ουσιών σε εφαρµογές ευρείας 

διασποράς σε εσωτερικό χώρο, σε ανοικτά συστήµατα 
 ERC8d Χρήση βοηθηµάτων µεταποίησης σε εφαρµογές ευρείας 

διασποράς σε εξωτερικό χώρο, σε ανοικτά συστήµατα 
 ERC8e Χρήση δραστικών ουσιών σε εφαρµογές ευρείας 

διασποράς σε εξωτερικό χώρο, σε ανοικτά συστήµατα 
 

3. Συνθήκες εφαρµογής 

3.1 ∆ιάρκεια και συχνότητα 

Εργάτης/ες
Βραχυπρόθεσµη τιµή 8 ώρες/ηµέρα 
Μακροπρόθεσµη τιµή 220 ηµέρες/έτος 
 

Καταναλωτές
Βραχυπρόθεσµη τιµή 45 ∆ευτερόλεπτα/εφαρµογή 
 

Περιβάλλον 
Συνεχής έκθεση 360 ηµέρες/έτος 

4.1 Φυσική κατάσταση 

υγρό 

4.2 Συγκέντρωση ουσίας στο παρασκεύασµα/προϊόν 

Σηµειώσεις Εργάτης/ες 
Συγκέντρωση εφαρµογής έως: 
50 % 

 Καταναλωτές 
Συγκέντρωση εφαρµογής έως: 
12 %  

4.3 Χρησιµοποιούµενη ποσότητα ανά χρόνο ή εργασία 

 
Τιµές σε σxέση µε 100 % δραστική ουσία 185 τόννοι/έτος ανά εγκατάσταση  
 
Σηµειώσεις Οι αναφερόµενες χωρητικότητες αποτελούν παραδείγµατα και 

προσφέρουν τη δυνατότητα ασφαλούς χρήσης υπό τις συνθήκες χρήσης 
που αναφέρονται στο σενάριο αυτό. 
Σε περίπτωση ανάγκης µπορεί να επιτευχθεί αύξηση των χωρητικοτήτων 
µε προσαρµογή των συνθηκών χρήσης στα τοπικά δεδοµένα (Scaling).  
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5. Άλλες συνθήκες χρήσης 

∆ιαµέρισµα αέρας 
Συντελεστής εκποµπής / 
ελευθέρωσης 

10 % 

 

Όγκος αέρα 0,02315 m3/s 
∆ιαµέρισµα απόβλητα 
Συντελεστής εκποµπής / 
ελευθέρωσης 

5 % 

 

∆ιαµέρισµα Εδαφος 
Συντελεστής εκποµπής / 
ελευθέρωσης 

8 % 

 

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 
6.1.1 Μέτρα που αφορούν το εργατικό δυναµικό 

Τρόποι έκθεσης Από του στόµατος, Εισπνοή, δερµατικός, και σε συνδυασµό 
Οργανωτικές διασφαλίσεις Προϋποθέτει βασική υγιεινή εργασίας. 
Τεχνικές διασφαλίσεις Αναρρόφηση σε σηµεία όπου παρουσιάζονται εκποµπές 
Προσωπικά µέτρα προστασίας Βλέπε τµήµα 8 του ∆ελτίου ∆εδοµένων Ασφαλείας. 
Σηµειώσεις                                                                                .  

6.1.2 Μέτρα που αφορούν τους καταναλωτές 

∆εν αναφέρεται σε αυτό το είδος της έκθεσης. 
 

6.2 Μέτρα που αφορούν το περιβάλλον 

Σηµειώσεις Αναµένεται ισχυρή αποσύνθεση του υπεροξειδίου του υδρογόνου σε 
χρήσεις σχετιζόµενες µε το περιβάλλον και την γεωργία, λόγω της 
µεγάλης αντιδραστικότητας.  

7. Μέτρα που αφορούν την διάθεση στα απορρίµµατα 

Σηµειώσεις ∆εν απαιτείται/προβλέπεται ειδικός χειρισµός αποβλήτων. 
 

8. Πρόβλεψη έκθεσης 

Ειδικές συνθήκες Εργάτης, στοµατικά 
Σηµειώσεις Να τηρούνται τα βιοµηχανικά πρότυπα υγιεινής για το λόγο αυτό δεν 

παίζει ρόλο η στοµατική έκθεση για τους εργάτες. 
 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, δερµατικά 
Σηµειώσεις Εργάτες που χειρίζονται διαλύµατα υπεροξειδίου του υδρογόνου µε 35% 

βάρ.- % ή περισσότερο, να χρησιµοποιούν προστασία χεριών κατάλληλη 
για προστασία από δερµατική έκθεση. 
Οι εργάτες να φορούν αποτελεσµατικά προστατευτικά γυαλιά προς 
αποφυγή επαφής µε τα µάτια. 

 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 

βιοµηχανικός χρήστης 
επαγγελµατίας χρήστης 
σε κλειστούς χώρους 

Τύπος τιµή PROC1 
Τιµές <= 0,007 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου 35% - 50% 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 

βιοµηχανικός χρήστης 
σε κλειστούς χώρους 
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Τύπος τιµή PROC2 
Τιµές <= 0,708 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου 35% - 50% 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 

βιοµηχανικός χρήστης 
σε κλειστούς χώρους 

Τύπος τιµή PROC3 
Τιµές <= 0,213 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου 35% - 50% 

Τοπική απορρόφηση 90% (LEV 90%) 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 

βιοµηχανικός χρήστης 
σε κλειστούς χώρους 

Τύπος τιµή PROC4 
Τιµές <= 0,354 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου 35% - 50% 

Τοπική απορρόφηση 90% (LEV 90%) 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 

επαγγελµατίας χρήστης 
σε κλειστούς χώρους 

Τύπος τιµή PROC2 
Τιµές <= 0,708 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου 35% - 50% 

Τοπική απορρόφηση 80% (LEV 80%) 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 

επαγγελµατίας χρήστης 
σε κλειστούς χώρους 

Τύπος τιµή PROC3 
Τιµές <= 0,425 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου 35% - 50% 

Τοπική απορρόφηση 80% (LEV 80%) 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 

επαγγελµατίας χρήστης 
σε κλειστούς χώρους 

Τύπος τιµή PROC4 
Τιµές <= 1,06 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου 35% - 50% 

Τοπική απορρόφηση 85% (LEV 85%) 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 
Τύπος τιµή PROC4 
Τιµές <= 0,34 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου, 12% 

Τοπική απορρόφηση 80% (LEV 80%) 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 

βιοµηχανικός χρήστης 
επαγγελµατίας χρήστης 
στο ύπαιθρο 

Τύπος τιµή PROC1 
Τιµές <= 0,007 mg/m3 
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Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου 35% - 50% 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 

βιοµηχανικός χρήστης 
στο ύπαιθρο 

Τύπος τιµή PROC2 
Τιµές <= 0,496 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου 35% - 50% 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 

βιοµηχανικός χρήστης 
επαγγελµατίας χρήστης 
στο ύπαιθρο 

Τύπος τιµή PROC3 
Τιµές >= 0,149 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου 35% - 50% 

Εξοπλισµός αναπνευστικής προστασίας 90% (PRE 90%) 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 

βιοµηχανικός χρήστης 
στο ύπαιθρο 

Τύπος τιµή PROC4 
Τιµές <= 0,248 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου 35% - 50% 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 

επαγγελµατίας χρήστης 
στο ύπαιθρο 

Τύπος τιµή PROC2 
Τιµές <= 0,248 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου 35% - 50% 

Εξοπλισµός αναπνευστικής προστασίας 90% (PRE 90%) 
 
Μέθοδος υπολογισµού ECETOC TRA 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 

επαγγελµατίας χρήστης 
στο ύπαιθρο 

Τύπος τιµή PROC4 
Τιµές <= 0,496 mg/m3 
Σηµειώσεις υπεροξείδιο υδρογόνου 35% - 50% 

Εξοπλισµός αναπνευστικής προστασίας 90% (PRE 90%) 
 
Μέθοδος υπολογισµού EUSES 
Ειδικές συνθήκες Περιβάλλον 
Τύπος τιµή Επιφανειακά ύδατα 
Τιµές 0,0118 mg/l 
 
Μέθοδος υπολογισµού EUSES 
Ειδικές συνθήκες Περιβάλλον 
Τύπος τιµή Θαλάσσιο νερό 
Τιµές 0,0011 mg/l 
 
Μέθοδος υπολογισµού EUSES 
Ειδικές συνθήκες Περιβάλλον 
Τύπος τιµή Εδαφος 
Τιµές 0,000195 mg/kg 
 
Μέθοδος υπολογισµού EUSES 
Ειδικές συνθήκες Περιβάλλον 
Τύπος τιµή σταθµός επεξεργασίας αποβλήτων 
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Τιµές 0,0901 mg/l 
 

9. Κατευθυντήριες γραµµές για επακόλουθους χρήστες 

 

 

1. Σύντοµος τίτλος σεναρίου έκθεσης 

ES5: Χρήση  διαλυµάτων υπεροξειδίου του υδρογόνου σε καθαριστικά 

2. Περιγραφή των εργασιών/διεργασιώνεντ΄ςο του σεναρίου έκθεσης 

Τοµέας χρήσης SU4 Βιοµηχανία τροφίµων 
 SU20 Υπηρεσίες υγείας 
 SU21 Καταναλωτικές χρήσεις: Ιδιωτικά νοικοκυριά (= ευρύ κοινό 

= καταναλωτές) 
 SU22 Επαγγελµατικές χρήσεις: ∆ηµόσιος τοµέας (διοίκηση, 

εκπαίδευση, ψυχαγωγία, υπηρεσίες, τεχνίτες) 
Κατηγορία προϊόντος PC21 Χηµικές ύλες εργαστηρίων 
 PC35 Προϊόντα έκπλυσης και καθαρισµού 

(συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων µε βάση διαλύτες) 
Κατηγορία διεργασίας PROC4 Χρήση σε διαδικασία ασυνεχούς ροής και άλλη διαδικασία 

(σύνθεση) όπου υφίσταται πιθανότητα έκθεσης 
 PROC10 Εφαρµογή µε ρολό ή µε πινέλο 
 PROC11 Μη βιοµηχανικός ψεκασµός 
 PROC13 Επεξεργασία προϊόντων µε εµβάπτισηκαι έκχυση 
 PROC19 Χειρονακτική ανάµειξη µε στενή επαφή, ενώ διατίθεται 

µόνο PPE. 
Κατηγορία προϊόντος  µη χρησιµοποιήσιµο 
Κατ. Εκποµπή στο περιβάλλον ERC8a Χρήση βοηθηµάτων µεταποίησης σε εφαρµογές ευρείας 

διασποράς σε εσωτερικό χώρο, σε ανοικτά συστήµατα 
 ERC8b Χρήση δραστικών ουσιών σε εφαρµογές ευρείας 

διασποράς σε εσωτερικό χώρο, σε ανοικτά συστήµατα 
 ERC8d Χρήση βοηθηµάτων µεταποίησης σε εφαρµογές ευρείας 

διασποράς σε εξωτερικό χώρο, σε ανοικτά συστήµατα 
 ERC8e Χρήση δραστικών ουσιών σε εφαρµογές ευρείας 

διασποράς σε εξωτερικό χώρο, σε ανοικτά συστήµατα 
 

3. Συνθήκες εφαρµογής 

3.1 ∆ιάρκεια και συχνότητα 

Εργάτης/ες
Βραχυπρόθεσµη τιµή 8 ώρες/ηµέρα 
Μακροπρόθεσµη τιµή 220 ηµέρες/έτος 
 

Καταναλωτές
Βραχυπρόθεσµη τιµή 20 Λεπτά/συµβάν 
Μακροπρόθεσµη τιµή 1 Συµβάν / ηµέρα 
 

Περιβάλλον 
Συνεχής έκθεση 365 ηµέρες/έτος 

4.1 Φυσική κατάσταση 

υγρό 

4.2 Συγκέντρωση ουσίας στο παρασκεύασµα/προϊόν 

Σηµειώσεις Συγκέντρωση εφαρµογής έως: 
12 %  
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4.3 Χρησιµοποιούµενη ποσότητα ανά χρόνο ή εργασία 

 
Τιµές σε σxέση µε 100 % δραστική ουσία 6210 τόννοι/έτος  
 
Σηµειώσεις Οι αναφερόµενες χωρητικότητες αποτελούν παραδείγµατα και 

προσφέρουν τη δυνατότητα ασφαλούς χρήσης υπό τις συνθήκες χρήσης 
που αναφέρονται στο σενάριο αυτό. 
Σε περίπτωση ανάγκης µπορεί να επιτευχθεί αύξηση των χωρητικοτήτων 
µε προσαρµογή των συνθηκών χρήσης στα τοπικά δεδοµένα (Scaling).  

 
Τιµές σε σxέση µε 100 % δραστική ουσία <= 400 g / ανά εφαρµογή 
Σηµειώσεις επαγγελµατίας χρήστης  
 
Σηµειώσεις Οι αναφερόµενες χωρητικότητες αποτελούν παραδείγµατα και 

προσφέρουν τη δυνατότητα ασφαλούς χρήσης υπό τις συνθήκες χρήσης 
που αναφέρονται στο σενάριο αυτό. 
Σε περίπτωση ανάγκης µπορεί να επιτευχθεί αύξηση των χωρητικοτήτων 
µε προσαρµογή των συνθηκών χρήσης στα τοπικά δεδοµένα (Scaling).  

 
Τιµές σε σxέση µε 100 % δραστική ουσία <= 110 g / ανά εφαρµογή 
Σηµειώσεις Καταναλωτές  
 
Σηµειώσεις Οι αναφερόµενες χωρητικότητες αποτελούν παραδείγµατα και 

προσφέρουν τη δυνατότητα ασφαλούς χρήσης υπό τις συνθήκες χρήσης 
που αναφέρονται στο σενάριο αυτό. 
Σε περίπτωση ανάγκης µπορεί να επιτευχθεί αύξηση των χωρητικοτήτων 
µε προσαρµογή των συνθηκών χρήσης στα τοπικά δεδοµένα (Scaling).  

5. Άλλες συνθήκες χρήσης 

∆ιαµέρισµα αέρας 
Συντελεστής εκποµπής / 
ελευθέρωσης 

0 % 

 

Όγκος αέρα 0,02315 m3/s 
∆ιαµέρισµα απόβλητα 
Συντελεστής εκποµπής / 
ελευθέρωσης 

80 % 

 

∆ιαµέρισµα Εδαφος 
Συντελεστής εκποµπής / 
ελευθέρωσης 

0 % 

 

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 
6.1.1 Μέτρα που αφορούν το εργατικό δυναµικό 

Τεχνικές διασφαλίσεις Να προβλέπεται καλός αερισµός. 
Προσωπικά µέτρα προστασίας Βλέπε τµήµα 8 του ∆ελτίου ∆εδοµένων Ασφαλείας. 
Σηµειώσεις                                                                                .  

6.1.2 Μέτρα που αφορούν τους καταναλωτές 

Μέτρα φορείτε προσωπική προστατευτική ενδυµασία 
Μετά τη χρήση να πλένετε καλά τα χέρια 

Σηµειώσεις Βλέπε τµήµα 8 του ∆ελτίου ∆εδοµένων Ασφαλείας.  
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6.2 Μέτρα που αφορούν το περιβάλλον 

Αέρας Χωρίς σηµαντικές εκποµπές 
νερό Βιολογική επεξεργασία λυµάτων 
Σηµειώσεις Αποτελεσµατικότητα 

99,30% 
Λύµατα από βιοµηχανική και ιδιωτική λεύκανση µπορούν να διατεθούν 
µέσω του δηµοσίου συστήµατος αποβλήτων, διότι µετά από επαφή µε 
ιλύ καθαρισµού ακολουθεί ταχεία αποσύνθεση του υπεροξειδίου του 
υδρογόνου.  

7. Μέτρα που αφορούν την διάθεση στα απορρίµµατα 

Χειρισµός αποβλήτων ∆ιάθεση όπως τα οικιακά απορρίµµατα 
Σηµειώσεις Βιοµηχανικά, ιδιωτικά στερεά και υγρά απόβλητα 
 

8. Πρόβλεψη έκθεσης 

Ειδικές συνθήκες Εργάτης, στοµατικά 
Σηµειώσεις Να τηρούνται τα βιοµηχανικά πρότυπα υγιεινής για το λόγο αυτό δεν 

παίζει ρόλο η στοµατική έκθεση για τους εργάτες. 
 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, δερµατικά 
Σηµειώσεις ∆εν αποκλείεται δερµατική έκθεση σε καθαριστικά µε υπεροξείδιο του 

υδρογόνου µε 12 βάρ.-%. 
Συνιστάται η χρήση γαντιών (PVC, λαστιχένια). 
Απαιτείται η χρήση προστατευτικών γυαλιών σε περίπτωση εργασίας µε 
µη αραιωµένα καθαριστικά. 

 
Μέθοδος υπολογισµού ConsExpo 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 

Καταναλωτές - διά της εισπνοής 
Τιµές 0,002 mg/m3 
Σηµειώσεις Ψεκαστικός καθαρισµός 

υπεροξείδιο υδρογόνου, 7% 
Βάσει AISE 2009 

 
Μέθοδος υπολογισµού ConsExpo 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 

Καταναλωτές - διά της εισπνοής 
Τιµές 1,07 mg/m3 
Σηµειώσεις Καθαρισµός µε σκούπισµα µε πανί, βούρτσισµα 

υπεροξείδιο υδρογόνου, 7% 
Βάσει AISE 2009 

 
Μέθοδος υπολογισµού ConsExpo 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 

Καταναλωτές - διά της εισπνοής 
Τιµές 1,16 mg/m3 
Σηµειώσεις Χρήση σαν καθαριστικό σε τουαλέτες 

υπεροξείδιο υδρογόνου, 12% 
Βάσει AISE 2009 

 
Μέθοδος υπολογισµού ConsExpo 
Ειδικές συνθήκες Εργάτης, µε εισπνοή 
Τιµές 1,07 mg/m3 
Σηµειώσεις Χρήση καθαριστικών που περιέχουν υπεροξείδιο του υδρογόνου 

Έκθεση µακράς διαρκείας σε εσχάτη περίπτωση 
υπεροξείδιο υδρογόνου, 7% 
Βάσει AISE 2009 

 
Ειδικές συνθήκες Καταναλωτές - από του στόµατος 
Σηµειώσεις Υπό κανονικές συνθήκες εφαρµογής µπορεί να αµεληθεί µία στοµατική 

έκθεση. 
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Ειδικές συνθήκες Καταναλωτές - διά του δέρµατος 
Σηµειώσεις ∆εν αποκλείεται δερµατική έκθεση σε καθαριστικά µε υπεροξείδιο του 

υδρογόνου µε 12 βάρ.-%. 
Συνιστάται να χρησιµοποιούν οι καταναλωτές γάντια και προστατευτικά 
γυαλιά όταν χειρίζονται το καθαρό ή ελαφρά αραιωµένο προϊόν. 

 
Μέθοδος υπολογισµού EUSES 
Ειδικές συνθήκες Περιβάλλον 
Τύπος τιµή Επιφανειακά ύδατα 
Τιµές 0,0037 mg/l 
 
Μέθοδος υπολογισµού EUSES 
Ειδικές συνθήκες Περιβάλλον 
Τύπος τιµή Θαλάσσιο νερό 
Τιµές 0,000294 mg/l 
 
Μέθοδος υπολογισµού EUSES 
Ειδικές συνθήκες Περιβάλλον 
Τύπος τιµή Εδαφος 
Τιµές 0,000111 mg/kg 
 
Μέθοδος υπολογισµού EUSES 
Ειδικές συνθήκες Περιβάλλον 
Τύπος τιµή σταθµός επεξεργασίας αποβλήτων 
Τιµές 0,0095 mg/l 
 

9. Κατευθυντήριες γραµµές για επακόλουθους χρήστες 

 

 

1. Σύντοµος τίτλος σεναρίου έκθεσης 

ES6: Χρήση  διαλυµάτων υπεροξειδίου του υδρογόνου σε µέσα χρώσεις µαλλιών και λεύκανσης 
δοντιών 

2. Περιγραφή των εργασιών/διεργασιώνεντ΄ςο του σεναρίου έκθεσης 

Τοµέας χρήσης SU21 Καταναλωτικές χρήσεις: Ιδιωτικά νοικοκυριά (= ευρύ κοινό 
= καταναλωτές) 

 SU22 Επαγγελµατικές χρήσεις: ∆ηµόσιος τοµέας (διοίκηση, 
εκπαίδευση, ψυχαγωγία, υπηρεσίες, τεχνίτες) 

Κατηγορία προϊόντος PC39 Καλλυντικά, προϊόντα φροντίδας σώµατος και προσώπου 
Κατηγορία διεργασίας PROC19 Χειρονακτική ανάµειξη µε στενή επαφή, ενώ διατίθεται 

µόνο PPE. 
Κατηγορία προϊόντος  µη χρησιµοποιήσιµο 
Κατ. Εκποµπή στο περιβάλλον ERC8b Χρήση δραστικών ουσιών σε εφαρµογές ευρείας 

διασποράς σε εσωτερικό χώρο, σε ανοικτά συστήµατα 
 

3. Συνθήκες εφαρµογής 

3.1 ∆ιάρκεια και συχνότητα 
 

Εργάτης/ες
Σηµειώσεις(Μακροπρόθεσµη τιµή) Η εκτίµηση του κινδύνου της υγείας για τον άνθρωπο κατόπιν χρήσης 

καλλυντικών και προϊόντων σωµατικής φροντίδας δεν υπόκειται στον 
Κανονισµό REACH (EK) αρ. 1907/2006. 

 

Περιβάλλον 
Συνεχής έκθεση 365 ηµέρες/έτος 
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4.1 Φυσική κατάσταση 

υγρό 

4.2 Συγκέντρωση ουσίας στο παρασκεύασµα/προϊόν 

Σηµειώσεις Συγκέντρωση εφαρµογής έως: 
12 %  

4.3 Χρησιµοποιούµενη ποσότητα ανά χρόνο ή εργασία 

 
Τιµές σε σxέση µε 100 % δραστική ουσία 6210 τόννοι/έτος 
Σηµειώσεις µικρές ποσότητες 

επαγγελµατίας χρήστης 
Καταναλωτές  

 
Σηµειώσεις Οι αναφερόµενες χωρητικότητες αποτελούν παραδείγµατα και 

προσφέρουν τη δυνατότητα ασφαλούς χρήσης υπό τις συνθήκες χρήσης 
που αναφέρονται στο σενάριο αυτό. 
Σε περίπτωση ανάγκης µπορεί να επιτευχθεί αύξηση των χωρητικοτήτων 
µε προσαρµογή των συνθηκών χρήσης στα τοπικά δεδοµένα (Scaling).  

5. Άλλες συνθήκες χρήσης 

∆ιαµέρισµα αέρας 
Συντελεστής εκποµπής / 
ελευθέρωσης 

0 % 

 

Όγκος αέρα 0,02315 m3/s 
∆ιαµέρισµα απόβλητα 
Συντελεστής εκποµπής / 
ελευθέρωσης 

80 % 

 

∆ιαµέρισµα Εδαφος 
Συντελεστής εκποµπής / 
ελευθέρωσης 

0 % 

 

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 
 
6.1.1 Μέτρα που αφορούν το εργατικό δυναµικό 

Τεχνικές διασφαλίσεις Να προβλέπεται καλός αερισµός. 
Προσωπικά µέτρα προστασίας Βλέπε τµήµα 8 του ∆ελτίου ∆εδοµένων Ασφαλείας. 
Σηµειώσεις                                                                                .  

6.1.2 Μέτρα που αφορούν τους καταναλωτές 

Χειρονακτική ανάµειξη µε στενή επαφή, ενώ διατίθεται µόνο PPE. 
Μέτρα φορείτε προσωπική προστατευτική ενδυµασία 

Φυλάσσεται µακριά από παιδιά. 
Σηµειώσεις Βλέπε τµήµα 8 του ∆ελτίου ∆εδοµένων Ασφαλείας.  

6.2 Μέτρα που αφορούν το περιβάλλον 

Αέρας Χωρίς σηµαντικές εκποµπές 
νερό Βιολογική επεξεργασία λυµάτων 
Σηµειώσεις Αποτελεσµατικότητα 

97% 
Λύµατα από βιοµηχανική και ιδιωτική λεύκανση µπορούν να διατεθούν 
µέσω του δηµοσίου συστήµατος αποβλήτων, διότι µετά από επαφή µε 
ιλύ καθαρισµού ακολουθεί ταχεία αποσύνθεση του υπεροξειδίου του 
υδρογόνου.  
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7. Μέτρα που αφορούν την διάθεση στα απορρίµµατα 

Χειρισµός αποβλήτων ∆ιάθεση όπως τα οικιακά απορρίµµατα 
Σηµειώσεις Βιοµηχανικά, ιδιωτικά στερεά και υγρά απόβλητα 
 

8. Πρόβλεψη έκθεσης 

Μέθοδος υπολογισµού EUSES 
Ειδικές συνθήκες Περιβάλλον 
Τύπος τιµή Επιφανειακά ύδατα 
Τιµές 0,00466 mg/l 
 
Μέθοδος υπολογισµού EUSES 
Ειδικές συνθήκες Περιβάλλον 
Τύπος τιµή Θαλάσσιο νερό 
Τιµές 0,00039 mg/l 
 
Μέθοδος υπολογισµού EUSES 
Ειδικές συνθήκες Περιβάλλον 
Τύπος τιµή Εδαφος 
Τιµές 0,00011 mg/kg 
 
Μέθοδος υπολογισµού EUSES 
Ειδικές συνθήκες Περιβάλλον 
Τύπος τιµή σταθµός επεξεργασίας αποβλήτων 
Τιµές 0,019 mg/l 
 

9. Κατευθυντήριες γραµµές για επακόλουθους χρήστες
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