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   Eticheta 5.1 Eticheta nr.8
  Materii comburante Materii corosive

1. IDENTIFICAREA SUBSTAN EI /PREPARATULUI CHIMIC PERICULOS I A
    SOCIETA II/ÎNTREPRINDERII

1.1 Identificarea substan ei sau preparatului chimic periculos
Denumire comercial Ap  Oxigenat  (tip 35 i tip 50)
Denumire chimic Peroxid de hidrogen
Familia chimic Peroxizi anorganici
Alte denumiri Albon, dioxid de hidrogen, hidroperoxid, perhidrol
Formula chimic H2O2

Masa molecular 34,02

1.2 Utilizarea substan ei/preparatului chimic periculos
Agent de albire în industria pastei de hârtie i textil . Agent oxidat pentru poluan i organici i
anorganici. Materie prim  în indutria chimic  de sintez . Agent dezinfectant i antiseptic utilizat în
industria alimentar , farmaceutic , în spitale, tratare ape potabile i reziduale

1.3 Identificarea firmei/întreprinderii
OLTCHIM S.A.
Adresa Str. Uzinei nr.1, 240050, Râmnicu-Vâlcea
Telefon +40 / 250 / 701200
Fax +40 / 250 / 735446
E-mail oltchim@oltchim.ro

1.4 Telefon pentru urgen e +40/ 250/ 738141 (24h/zi/365zile)

O

Oxidant

C

Corosiv

mailto:oltchim@oltchim.ro
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2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR

Clasificare în conformitate cu D 67/548/CEE, Anexa I: R5; O, R; 8C, R 35; Xn,  R 20/22

Lichid incolor puternic oxidant.
Lichid corosiv i iritant.
Prezint  pericol de explozie sub ac iunea c ldurii.

Pericole pentru s tate: Peroxidul de hidrogen este coroziv i iritant pentru ochi, piele, c ile
respiratorii superioare i pl mâni.

Pericole pentru mediu: Peroxidul de hidrogen este foarte solubil în ap , având o bun  capacitate de
infiltrare în sol. Scurgerile accidentale în sol determin  descompunerea materiilor organice printr-o
oxidare rapid , iar în cursurile  naturale de ape, distrugerea vie ii acvatice.

Pericole în caz de utiliz ri gre ite: Sc rile de peroxid de hidrogen de concentra ie mai mare de
50% provoac  aprinderea substan elor combustibile. Peroxidul de concentra ie mai mic  de 50 % nu
aprinde imediat substan ele combustibile, dar evaporarea ulterioar  a apei din compozi ia acesteia
poate cauza arderea întârziat . Existen a unor impurificatori (metale feroase, cauciuc, negru de fum,
lemn) în ambalajele cu ap  oxigenat  duce la descompunerea necontrolat  a apei oxigenate cu
degajare de oxigen, cre tere de presiune i deteriorarea ambalajului.

Alte pericole: Contactul materialelor combustibile sau organice (lemn, unele materiale plastice,
es turi )  cu apa oxigenat   determin  aprinderea acestora în aer.

3. COMPOZI IA/ INFORMA II DESPRE INGREDIENTE

Constituen i/
componen i periculo i

Concentra ie
%, greutate

Nr.
CAS

Nr. EC Nr. Index
Lista

Substan elor
Periculoase

Simbol
pericol

Fraze
R

Peroxid de hidrogen

Apa

30-60

echilibru

7722-84-1

7732-18-5

231-765-0 008-003-00-9 O
C

Xn

R8
R35
R20/22

Produsul nu mai con ine alte impurit i care pot s  influen eze clasificarea.
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4. M SURI  DE  PRIM  AJUTOR

Se va acorda asisten  medical  imediat  în toate cazurile de expunere i se va transporta de urgen
la spital.

suri de prim ajutor în caz de inhalare: Inhalarea de vapori duce la irita ia tractului respirator.
Simptomele care apar sunt: irita ia ochilor, nasului, gâtului, tuse, dureri de cap, respira ie dificil ,
cianozarea fe ei i buzelor, ame eal , sl birea for ei musculare.
Se va scoate persoana expus  la aer curat i, dac  este necesar, se va face respira ie artificial . Se
spal  nasul, gura i gâtul cu mult  ap . În cazul unei respira ii greoaie se administreaz  oxigen. În
cazul în care respira ia greoaie persist  se acord  asisten  medical .

suri de prim ajutor în caz de contact cu pielea i ochii: La contactul cu pielea,  aceasta cap
culoarea alb  din cauza efectului de arsur . Concentra iile mai mari produc inflama ii, arsuri i b ici
dureroase, afec iuni profunde ale esuturilor.
Se îndep rteaz  rapid îmbr mintea contaminat . Sp la i zona expus  cu mult  ap i s pun. Dac
substan a se usuc  pe haine, evaporarea duce la concentrare i la cre terea posibilit ii de aprindere.
Îmbr mintea se spal  bine înainte de reutilizare. Pentru pielea înro it  sau inflamat  consulta i un
medic.
Contactul cu ochii produce irita ii i arsuri. Simptomele care apar sunt: senza ie de arsur , l crimare
i inflamarea pleoapelor, opacitatea i ulcerarea corneii, care duce la tulburarea vederii i posibil

pierderea ei.
Nu permite i victimei s i frece sau s  strâng  ochii. Ridica i u or pleoapele i sp la i imediat i
abundent cu jet de ap  cel pu in 15 minute, dup  care victima este transportat  la medic.

suri de prim ajutor în caz de înghi ire: La înghi ire se pot produce irita ii i arderea buzelor,
gurii, gâtului. Simptomele care apar sunt: saliva ie puternic , sete, inflamarea gâtului, ame eli i

rs turi, relaxare stomacal  (datorit  eliber rii de oxigen) i risc de perforare a stomacului,
convulsii, com , posibil edem cerebral i moarte.Nu se d  nimic pe gur  unei persoane incon tiente
sau în convulsii. Nu se induce voma! Se administreaz  cantit i mari de ap  pentru diluare. Dac
voma se produce spontan se va administra în continuare ap . Se asigur  imediat asisten  medical .

Not  c tre medic: Apa oxigenat  la aceste concentra ii este un oxidant puternic. Contactul direct cu
ochii poate cauza distrugerea corneii, în special dac  ochii nu au fost sp la i imediat. De aceea se
impune un control oftalmologic, iar terapia cu corticosteroizi este recomandat . Edemul pulmonar
poate întârzia s  apar  timp de 24-72 ore; în acest timp victima se ine sub observa ie. Dup  caz
poate fi necesar  o sp tur  gastric . Analiza fluidelor din corp (aspira ia gastric  cu utilizarea
reac iei cu clorur  de titan ), dac  se va face imediat  va eviden ia peroxizii.

5. M SURI DE  COMBATERE A INCENDIILOR

Mijloace de stingere adecvate: La stingerea incendiilor se va utiliza numai ap  sau perdea de ap .
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Mijloace de stingere care nu trebuie folosite: Sting toarele cu substan e chimice uscate nu se
utilizeaz ,  deoarece acestea  accelereaz  descompunerea apei oxigenate.

Pericole de expunere: Oxigenul degajat la descompunerea apei oxigenate sus ine combustia i poate
intensifica focul. În cazul contactului cu materialele combustibile, acestea se vor scufunda imediat în
ap  sau se vor stropi din abunden  cu ap  pentru îndep rtarea apei oxigenate. Apa oxigenat  nu este
combustibil , dar ca oxidant favorizeaz  arderea materialelor combustibile.

Echipamentul de protec ie pentru pompieri: Deoarece focul poate duce la formarea de produ i de
descompunere termic  toxici, pompierii vor purta masca contra gazelor sau un aparat respirator
autonom care s  protejeze întreaga fa . Dac  este posibil, îndep rta i containerul/recipientul din
zon . Pune i ap  pe marginile recipientului i, dup  ce s-a stins incendiul, sta i departe de capetele
acestuia. Pentru incendii mari în zona cu m rfuri, utiliza i duze de monitorizare sau supor i de
furtune.

6. M SURI ÎMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE

suri de precau ie pentru personal: În caz de sc ri accidentale se va evacua personalul care
nu particip  la opera iile de interven ie. Personalul r mas în zona afectat  trebuie s  poarte
echipament complet de protec ie. Se va izola i se va ventila zona de risc în vederea men inerii
noxelor în limitele admise. În cazul în care concentra ia noxelor dep te limitele admise se impune
protec ia respira iei prin purtarea unui aparat respirator izolant autonom. Nu se va c lca prin
materialul scurs i se va evita contactul cu el.

suri de precau ie pentru mediu: Dac  este posibil se va izola sp rtura i se va utiliza perdea de
ap  pentru reducerea vaporilor. Zona afectat  se va izola în vederea prevenirii scurgerilor de produs
în sol sau în apele de suprafa . În cazul unor scurgeri masive de produs se vor anun a autorit ile
locale de protec ia mediului.

Metode de cur are: Produsul împr tiat se dilueaz  cu un volum mare de ap i se p streaz
într-un bazin special pân  ce peroxidul de hidrogen se descompune. Peroxidul de hidrogen, dup  ce
se dilueaz  pân  la o concentra ie de 5 - 10 %, poate fi descompus cu metabisulfit de sodiu i sulfit
de sodiu. Zona afectat  se izoleaz  cu p mânt sau nisip.

Indica ii speciale: Nu se va utiliza rumegu ul ca material absorbant!

7. MANIPULARE I DEPOZITARE

Manipulare: Nu deteriora i fizic containerele/recipientele cu produs. Personalul muncitor desemnat
 manipuleze produsul va trebui s  poarte echipament complet de protec ie.Se va evita expunerea la
ldur i contaminarea produsului. Contaminarea poate determina descompunerea accelerat  cu

punerea în libertate de oxigen, fapt ce duce la distrugerea containerului prin cre terea presiunii
interioare. Peroxidul de hidrogen va fi depozitat numai în containere prev zute cu guri de aerisire, iar
opera iile de trasferare a produsului trebuie s  se efectueze respectând normele de securitate
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prescrise. În timpul manipul rii se vor utiliza numai echipamente confec ionate din aluminiu, sticl ,
polietilen i scule antiex. Niciodat  produsul r mas neutilizat nu se va returna în containerul
original de depozitare.

Depozitare: Peroxidul de hidrogen se depoziteaz , numai dup  ce a fost stabilizat, în containere
prev zute cu aerisire. Depozitarea se face într-o zon  rece, bine ventilat , departe de substan ele
incompatibile i surse de c ldur . Depozitarea se va realiza în recipien i de sticl , aluminiu, polietilen
de înalt  densitate, o el inox 304 L i 316 L prev zu i cu capac cu ventil. Polipropilena nu este
acceptat  ca material ce vine în contact cu peroxidul de hidrogen.

Containerele/recipien ii utilizate la depozitarea i transportul peroxidului de hidrogen se vor utiliza
exclusiv pentru acest produs. Containerele /recipien ii cu peroxid de hidrogen în orice concentra ie
nu se vor depozita pe pale i din lemn .

Utiliz ri specifice: În timpul utiliz rii produsului se va evita contaminarea cu impurit i metalice sau
substan e organice care determin  descompunerea rapid . Toate echipamentele care vin în contact cu
peroxidul de hidrogen vor fi relizate din aluminiu, o el inox 304L i 316L.

8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTEC IE INDIVIDUAL

Valori limit  de expunere: Nestabilite.

Controlul expunerii ocupa ionale: Se vor asigura sisteme de ventila ie local i general  cu
exhaustare, pentru a evita acumularea noxelor. Ventila ia local  cu exhaustare este preferabil
deoarece previne dispersia în zona de lucru a emisii accidentale de noxe.

Protec ia respira iei: Aparatul de protec ie respiratorie trebuie ales dup  calit ile sale de
protec ie pentru condi iile de lucru date, nivelul de concentra ie în aer i prezen a suficient  a
oxigenului. Pentru concentra ii < 75 ppm purta i aparat respirator filtrant contra vaporilor cu fa  de
masc  complet i element filtrant specific, sau aparate respiratorii izolante autonome operate în
flux continuu sau discontinuu (la cerere). Pentru  cazuri de urgen  sau opera ii speciale (cur area
scurgerilor, a reactoarelor  sau a tancurilor de depozitare ) purta i aparat respirator izolant autonom.

Protec ia  mâinilor: Se vor utiliza m nu i de protec ie chimic  din cauciuc butilic sau PVC.

Protec ia ochilor: Purta i ochelari  i/sau viziere de protec ie chimic .

Protec ia pielii: Se va  purta costum complet de protec ie confec ionat din materiale impermeabile
pe baz  de poliester sau acril, cizme, or , pentru a preveni contactul cu pielea. Se vor evita
echipamentele confec ionate din lân , bumbac sau piele.

Controlul expunerii mediului: Se recomand  realizarea unui plan de monitorizare a personalului i
a mediului în puncte fixe în zonele în care concentra ia de peroxid de hidrogen poate dep i limitele
de expunere stabilite prin standardele na ionale. Punctele de prelevare a probelor i frecven a
analizelor va fi astfel aleas  încât rezultatele ob inute s  fie reprezentative atât pentru aerul din
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incintele de lucru (aerul respirabil de c tre muncitori) cât i pentru zonele cele mai susceptibile de a fi
expuse pierderilor accidentale de peroxid de hidrogen.

suri suplimentare de protec ie: Locurile de munc  vor fi dotate cu: puncte de sp lare a ochilor,
du uri i spa ii de cur are a echipamentului contaminat.

9. PROPRIET I FIZICO-CHIMICE ALE SUBSTAN EI/PREPARATULUI CHIMIC
    PERICULOS

Propriet i pentru… 30% 35% 50% 60%

Informa ii generale

Aspect Lichid incolor
Miros În ep tor

Informa ii importante pentru s tate, securitate i mediu

pH 2,0-3,5              2,0-3,5            1,0-3,0            1,0-3,0
pH (solu ie 1% )                                  5,0-6,0              5,0-6,0  5,0-6,0 5,0-6,0
Punct de fierbere 1060C               1080C             1140C             1250C
Inflamabilitate neinflamabil

Propriet i explozive la temperaturi >600C i în prezen a  impurit ilor metalice
are loc descompunerea autoaccelerat  cu explozie

Propriet i oxidante puternic oxidant
Presiunea de vapori la 300C 25mmHg           23mmHg   18mmHg         15mmHG
Densitate relativ  (H2O=1) 1,11  1,13 1,19               1,23
Solubilitate în H2O, % 100%                100%       100%             100%
Coeficient de parti ie
octanol –ap  (log Kow) Neaplicabil
Vâscozitate, la 20 0C 1,07 mPa s 1,17 mPa s
Densitatea vaporilor (aer=1) 1,0
Viteza de evaporare                           aprox. 1             aprox. 1        aprox. 1        aprox. 1
( acetat de butil=1)

Alte informa ii
Punct de topire /înghe are -260C                -330C             -520C              -560C
Temperatura de autoaprindere Neaplicabil



PEROXID DE HIDROGEN
FDS nr. 01-10
Revizia: 6 Data ultimei revizii: 04.07.2008 Data întocmirii: 25.06.1999    pag.7 /11

10. STABILITATE I REACTIVITATE

Stabilitate chimic : Solu iile pure de peroxid de hidrogen, lipsite de impurit i, sunt stabile.
Peroxidul de hidrogen de diferite concentra ii este instabil în prezen a impurit ilor catalitice, surselor
de c ldur . Stabilitatea se reduce de asemenea la pH 4. Pentru reducerea procesului de
descompunere produsul comercial se stabilizeaz .

Condi ii de evitat: ldura, radia iile UV, materiale incompatibile.

Materiale de evitat: Produsul este incompatibil cu: cianurile, fierul, cuprul i aliajele sale, agen ii
oxidan i (compu ii cromului hexavalen, acidul azotic, permanganatul de potasiu) agen ii reduc tori,
acizi, baze, s ruri ale metalelor, materiale organice i substan e combustibile.

Produse de decompunere periculoase: Impurific rile de orice natur  conduc la descompunerea
rapid  a peroxidului de hidrogen cu degajare de oxigen care sus ine combustia.

11. INFORMA II TOXICOLOGICE

Informa ii privind toxicitatea produsului
LD50 /oral- obolan 1232 mg/kg pentru H2O2 35 %
LD50 /oral- obolan 841 mg/kg pentru H2O2 60 %
LD50 /dermal-iepure >2000 mg/kg pentru H2O2 35 %
LD50/inhalare- obolan 2000 mg/m3/4 h

Efecte toxicologice i simptome:

Inhalare: Produsul este coroziv i iritant pentru sistemul respirator superior i inferior. Inhalarea de
vapori poate provoca irita ia ochilor, nasului, gâtului, tuse, dureri de cap, respira ie dificil ,
cianozarea fe ei i buzelor, ame eal , sl birea for ei musculare. Expunerile la concentra ii mari de
noxe pot duce la ulcera ii ale membranei mucoasei nazale, edem pulmonar, insomnie, tremur turi i
amor eal , pierderea cuno tin ei i posibil moarte.

Contact cu pielea: Este coroziv i foarte iritant pentru piele i toate esuturile vii. Contactul cu
substan a poate cauza irita ie sau senza ie de arsur , urmat  de colorarea temporar  în alb a zonei
afectate. Concentra iile mai mari produc inflama ii, arsuri i b ici dureroase, afec iuni profunde ale
esuturilor (gradul de v mare depinde de concentra ie i durata expunerii).

Contact cu ochii: Pentru ochi este extrem de iritant i coroziv. Contactul cu ochii produce
în ep turi, senza ie de arsur , l crimare i inflamarea pleoapelor, opacitatea i ulcerarea corneii care
duce la tulburarea vederii i posibil pierdera ei.

Inghi ire: Este pu in probabil , dar posibil  în caz de confuzie a recipientelor. La inghi ire se pot
produce irita ii i arderea buzelor, gurii, gâtului. Simptomele care apar sunt: saliva ie puternic , sete,
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inflamarea gâtului, ame eli i v rs turi relaxare stomacal  (datorit  eliber rii de oxigen) i risc de
perforare a stomacului, convulsii, com , posibil edem cerebral i moarte.

Efecte cronice: Expunerea prelungit  poate cauza dermatite, eczeme, conjunctivite, edem pulmonar,
pneumonie chimic , pierderea vederii i afec iuni permanente ale esuturilor care apar la concentra ii
peste 50 % (în cazul în care nu se acord  primul ajutor).

Efecte CMR:
Carcinogenez : Nu este clasificat drept cancerigen.
Mutagenitate: Nu este clasificat drept mutagen.
Toxicitate reproductiv : Produsul nu prezint  efecte toxice pentru reproducere.

12. INFORMA II ECOLOGICE

Ecotoxicitate
Pe ti Pimephales promelas LC50=16,4 mg/l/96h

Channel catfish LC50= 37,4 mg/l/96h
Crustacee Daphnia magna EC50= 7,7 mg/l/24h

Daphnia pulex EC50=  2,4 mg/l /4h
Alge Nitzchia closterium EC50= 0,85 mg/l/96 h (în ap  s rat )

Mobilitate: Solubilitatea mare în ap i presiunea de vapori sc zut  indic  faptul c  peroxidul de
hidrogen va fi g sit cu preponderen  în mediul acvatic. Prezint  o bun  capacitate de infiltrare în sol.

Persisten i degradabilitate: Scurgerile accidentale de produs în ape i sol determin  oxidarea
materiilor organice prin descompunere rapid  existând pericol de foc i explozie. În ap  proasp
timpul de înjum ire este cuprins între 8 ore pân  la 20 de zile, în aer între 10- 20 de ore, iar în sol
timpul de înjum ire depinde de activitatea microbiologic i a con inutului de impurit i metalice,
variind de la câteva minute pân  la câteva ore.

Poten ial bioacumulator: Peroxidul de hidrogen nu se acumuleaz  în organismele vii.
Evaluare PBT (Persisten , Bioacumulare, Toxicitate): Produsul nu este persistent, nu se
acumuleaz i nu prezint  efecte toxice asupra mediului.

Alte efecte adverse: Se vor evita devers rile în cursurile naturale de ap  înainte de descompunere,
deoarece exist  riscul distrugerii vie ii acvatice. Peroxidul de hidrogen în mediul acvatic este
subiectul unor variate procese de oxidare i reducere i se descompune în ap i oxigen.

13. M SURI PRIVIND EVACUAREA SUBSTAN EI/PREPARATULUI CHIMIC
      PERICULOS

Tratarea de eurilor cu peroxid de hidrogen: Scurgerile sau devers rile accidentale, care nu pot fi
recuperate sau reciclate, se vor manipula ca reziduuri periculoase. De eurile se vor gestiona în
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conformitate cu prevederile OUG 78/2000 privind regimul de eurilor, aprobat i modificat  prin L
426/2001, modificat i completat  de OUG 61/2006, aprobat  de legea 27/2007.

Tratarea ambalajelor: Ambalajele se vor gestiona în conformitate cu HG 621/2005, completat i
modificat  de HG 1872/2006.
Toate categoriile de ambalaje se vor sp la cu mult  ap , atât la interior cât i la exterior, în sta ii de
sp lare special amenajate. Dup  sp lare se cl tesc cu ap  demineralizat  pentru îndep rtarea oric ror
urme de impurit i care favorizeaz  descompunerea accelerat  a produsului.
Containerele/recipien ii utilizate la depozitarea i transportul peroxidului de hidrogen se vor
utiliza exclusiv pentru acest produs.

14. INFORMATII PRIVIND TRANSPORTUL

Peroxidul de hidrogen se transportat în conformitate cu reglement rile legale pentru m rfuri
periculoase  din clasa 5.1 de pericol, materii comburante.

Etichetare la transport

Eticheta nr.5.1 Eticheta nr.8
Materii comburante Materii corosive

RID/ADR
Num r ONU 2014
Numele propriu de expediere Peroxid de hidrogen în solu ie apoas

con inând între 20 % i 60% peroxid de hidrogen,
stabilizat

Clasa de pericol 5.1
Clas  subsidiar  de risc 8
Grupa de ambalare II

Panou de pericol  58/2014 (Nr. de identificare a pericolului     58 )
(Nr. de identificare ONU              2014)

cod IMDG/IMO
Num r ONU 2014
Clasa de pericol 5.1
Clas  subsidiar  de risc 8
Grupa de ambalare II
Numele propriu de expediere Peroxid de hidrogen în solu ie apoas

con inând între 20 % i 60% peroxid de hidrogen,
stabilizat
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Num r EmS  F-H, S-Q
Poluant marin Nu este clasificat ca poluant marin.

IATA/IT-ICAO
Numele propriu de expediere  Peroxid de hidrogen în solu ie apoas

con inând între 20 % i 60% peroxid de hidrogen,
stabilizat

Num r ONU 2014
Clasa de pericol 5.1
Clas  subsidiar  de risc 8
Grupa de ambalare II
Etichet  IATA Oxidant, Corosiv
Instruc iuni de ambalaj (avion de pasageri) 501
Instruc iuni de ambalaj (avion cargo) 506
Cantitatea maxim  pentru pasageri 1 l
Cantitatea maxim  pentru cargo 5 l

15. INFORMA II PRIVIND REGLEMENT RILE SPECIFICE APLICABILE

Peroxidul de hidrogen este clasificat i etichetat în conformitate cu Anexa 2 la HG 490/2002, cu
modific rile i complet rile ulterioare (Anexa I la Directiva 67/548/CEE) .

Clasificare Nr.index: 008-003-00-9
R5
O; R 8
C; R 35
Xn; R 20/22

Etichetare
Simbol de pericol O, C Oxidant, Corosiv

Fraze de risc R 5 Pericol de explozie sub ac iunea c ldurii.
R 8 Pericol de incendiu în contact cu materialele

combustibile.
R 20/22 Nociv prin inhalare i prin înghi ire.
R 35 Provoac  arsuri grave.

Fraze de siguran S 17 A se p stra departe de materiale combustibile.
S 26 La contactul cu ochii, se spal  imediat cu mult  ap i

se consult  medicul.
S 28 La contactul cu pielea, se spal  imediat cu mult  ap .
S 36/37/39 A  se  purta  echipament  de  protec ie  i  m nu i  de

protec ie   corespunz toare, a se proteja corespunz tor
ochii/fa a.
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S 45 În caz de accident sau dac  v  sim i r u, a se
consulta imediat medicul. (dac  este posibil, i se arat
eticheta).

16. ALTE INFORMA II

Textul frazelor R  men ionate în Sec iunea 3:

R 5 Pericol de explozie sub ac iunea c ldurii.
R 8 Pericol de incendiu în contact cu materialele combustibile.
R 20/22 Nociv prin inhalare i prin înghi ire.
R 35 Provoac  arsuri grave.

Controlul tehnic: Se va evita contactul direct cu substan a lichid  sau vapori, iar zonele în care se
manipuleaz  sau se lucreaz  vor fi bine ventilate.

Controlul administrativ: Se va evita expunerea la vapori de ap  oxigenat   a persoanelor cu
afec iuni pulmonare sau respiratorii.

Interdic ii: Nu se va mânca, nu se va bea în zona de lucru cu solu ia de ap  oxigenat .
Nu se va fuma în zonele de lucru cu solu ia de ap  oxigenat .

Marcaje de securitate: În zonele unde se lucreaz  cu solu ie de apa oxigenat  se vor afi a vizibil
indicatoare de securitate:  Pericol „Produse corozive”; „Pericol de explozie”; Obligativitate:
„Folosi i ochelari de protec ie”; ”Folosi i m nu i de protec ie”.

Informa ii ad ugate fa  de revizia precedent :

- S-a înlocuit marca pentru Sistemul Integrat Calitate-Mediu cu noua marc  transmis  de c tre
organismul de certificare TÜV Management GmbH.
- Capitolul 13: S-au adus complet ri la legisla ia privind gestionarea de eurilor i a ambalajelor.

Con inutul Fi ei cu Date de Securitate este în conformitate cu Titlul IV, Anexa II din Regulamentul
REACH nr.1907/2006.
Informa iile con inute în aceast  fi  sunt prezentate în scopul în tiin rii asupra riscurilor legate
de manipularea i utilizarea produsului. Aceast  fi  nu prezint  informa ii privind calitatea
produsului. Se vor solicita fi e cu date de securitate pentru toate produsele cump rate de la
OLTCHIM pentru procesare sau distribu ie i se recomand  s  atrage i aten ia celor care vin în
contact cu astfel de produse asupra informa iilor con inute în fi .


