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1. Identificarea substanţei/amestecului şi a societăţii/întreprinderii 

1.1. Element de identificare a produsului 
 

 Marcă PERACLEAN® 40 
 

 Nr. înregistrare REACH:: menţionat în cap. 3, dacă există 
 

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate 
 

 Utilizări relevante identificate Materie primă în domeniul farmaceutic 
 Funcţiunea pentru oxidare 

1.3. Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 
 

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

 

 Telefon +49 (0)6181 59-3086 
 Fax +49 (0)6181 59-2083 
 Adresa electronică (e-mail) sds-info@evonik.com 

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă 
 

 Informaţii în cazuri de 
urgenţă 

+49 (0)2365 49-2232 (international) 

 Informaţii în cazuri de 
urgenţă 

+49 (0)2365 49-4423 (fax) 

2. Identificarea pericolelor 

2.1. Clasificarea substanţei sau a amestecului 
 Clasificarea conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]. 

 
 CLP UE potrivit Regulamentului (CE) 1272/2008 

 
 Lichide oxidante Categoria 1 H271 
 Peroxizi organici Tipul D H242 
 Corosiv pentru metale Categoria 1 H290 
 Toxicitate acută (orală) Categoria 3 H301 
 Toxicitate acută (dermică) Categoria 4 H312 
 Toxicitate acută (inhalare) Categoria 2 H330 
 Corodarea/iritarea pielii Categoria 1A H314 
 Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor Categoria 1 H318 
 Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură 

expunere 
Categoria 3 H335 

 Toxicitate acvatică acută Categoria 1 H400 
 Toxicitate cronică acută Categoria 1 H410 

 Clasificare conform directivei 67/548/CE sau directivei 1999/45/CE 
 

 O, Oxidant 
R 7: Poate provoca un incendiu. 
 

 C, Coroziv 
R35: Provoacă arsuri grave. 
 

 Xn, Nociv 
R20/21/22: Nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire. 
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 N, Periculos pentru mediu 
R50: Foarte toxic pentru organismele acvatice. 
 

2.2. Elemente pentru etichetă 
 

 Marcare potrivit (CE) 1272/2008 
 

 Baza legală CLP UE potrivit Regulamentului (CE) 1272/2008 
 Componentă (comomponente) iniţiatoare de pericole (GHS) 

• Acid peracetic 
• Apa oxigenată 
• Acid acetic 

 Simbol(uri) 

      
 cuvânt-semnal Pericol 

 
 indicaţie referitoare la pericol H271 - Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic. 

H242 - Pericol de incendiu în caz de încălzire. 
H290 - Poate fi corosiv pentru metale. 
H301 - Toxic în caz de înghiţire. 
H312 - Nociv în contact cu pielea. 
H330 - Mortal în caz de inhalare. 
H314 - Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. 
H335 - Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
 

 aviz de securitate: Prevenire P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafeţe fierbinţi, scântei, flăcări şi 
alte surse de aprindere. Fumatul interzis. 
P261 - A nu se inhala praful/fumul/gazele/negura/vaporii/aerosolii. 
P264 - Spălaţi-vă bine mâinile cu apă şi săpun după utilizare. 
P273 - Evitaţi dispersarea în mediu. 
P280 - Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/ehipament de protecţie 
a ochilor/ echipament de protecţie a feţei. 
 

 aviz de securitate: Reacţie P302 + P352 - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă/săpun. 
P305 + P351 + P338 - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă 
timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest 
lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 
P308 + P311 - ÎN CAZ de expunere sau de posibilă expunere: suna#i la un CENTRU 
DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un medic. 
 

 Caracteristici suplimentare de pericol / elemente de marcare (UE): 
EUH071 - Corosiv pentru căile respiratorii. 
 
 

2.3. Alte pericole 
 Pericol de descompunere la atingerea cu materiale incompatibile, murdărie, metale, alcalii, agenţi 

reducători. 
Pericol de descompunere sub influenta căldurii 
a se vedea şi secţiunea 10. 
Nu este disponibilă o evaluare PBT/vPvB deoarece nu este necesară / nu a fost efectuată o evaluare a 
securităţii chimice. 

 

3. Compoziţie/informaţii privind componenţii 
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 Natură chimică 
Preparat pe bază de acid peracetic, perhidrol, acid acetic şi apă în echilibru. 
 

3.1. Substanţe 

- 
3.2. Amestecuri 

 

 Informaţii despre Componente / Componente potenţial periculoase conform Regulamentului 
UE-CLP (CE) 1272/2008 
 

 

• Acid peracetic  36% - < 40% 
Nr. CAS 79-21-0 Nr.CE 201-186-8 Nr. REACH 01-2119531330-56-0004 
Lichide inflamabile Categoria 3 H226 
Peroxizi organici Tipul D H242 
Toxicitate acută (inhalare) Categoria 3 H331 
Toxicitate acută (dermică) Categoria 4 H312 
Toxicitate acută (Orală) Categoria 3 H301 
Corodarea/iritarea pielii Categoria 1A H314 
Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor Categoria 1 H318 
Toxicitate asupra unui organ ţintă specific - o singură expunere Categoria 3 H335 
Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut Categoria 1 H400 
Note Clasificare care o competează pe cea din anexa VI, Regulamentul (CE) 1272/2008 prin: 
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic Categoria 1 H410 
Factor M (acvatic, cronic) 10 

• Apa oxigenată  4% - < 7% 
Nr. CAS 7722-84-1 Nr.CE 231-765-0 Nr. REACH 01-2119485845-22-0000 

01-2119485845-22-0012 
01-2119485845-22-0016 

Lichide oxidante Categoria 1 H271 
Toxicitate acută (inhalare) Categoria 4 H332 
Toxicitate acută (Orală) Categoria 4 H302 
Corodarea/iritarea pielii Categoria 1A H314 
Note Clasificare care o competează pe cea din anexa VI, Regulamentul (CE) 1272/2008 prin: 
Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic Categoria 3 H412 
   
Note Conform criteriilor Regulamentului REACH nu este o substanţă PBT, vPvB. 

• Acid acetic  35% - < 45% 
Nr. CAS 64-19-7 Nr.CE 200-580-7 Nr. REACH 01-2119475328-30-0023 
Lichide inflamabile Categoria 3 H226 
Corodarea/iritarea pielii Categoria 1A H314 

 

 

 Informaţii despre Componente / Componente potenţial periculoase conform directivei 
67/548/CE sau directivei 1999/45/CE 

 

• Acid peracetic  36% - < 40% 
Nr. CAS 79-21-0 Nr.CE 201-186-8 Nr. REACH 01-2119531330-56-0004 

 R10  
 O; R 7  
 Xn; R20/21/22  
 C; R35  
 N; R50  

• Apa oxigenată  4% - < 7% 
Nr. CAS 7722-84-1 Nr.CE 231-765-0 Nr. REACH 01-2119485845-22-0000 

01-2119485845-22-0012 
01-2119485845-22-0016 

 R5  
 O; R8  
 C; R35  
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 Xn; R20/22  
• Acid acetic  35% - < 45% 
Nr. CAS 64-19-7 Nr.CE 200-580-7 Nr. REACH 01-2119475328-30-0023 

 R10  
 C; R35  
 

 
 Textele frazelor H, a se vedea la capitolul 16 

Textele seturilor R, a se vedea capitolul 16 
 

4. Măsuri de prim ajutor 

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor 
A se acorda atenţie autoprotecţiei. 
A se îndepărta persoanele afectate din zona periclitată. A se dezbrăca imediat îmbrăcămintea murdară 
sau îmbibată şi a se îndepărta în condiţii de siguranţă. A se menţine la cald, a se depune în poziţie 
relaxată şi a se acoperi cu o pătură. 
A nu se lăsa nesupravegheate persoanele afectate. 
În cazul pierderii cunoştinţei: poziţie laterală stabilă. 
Inhalare 
În cazul formării de aerosoli sau neguri este posibilă o inhalare. 
A se transporta la aer curat persoanele afectate. 
În cazul insuficienţei respiratorii: administrarea de oxigen. A se consulta medicul. 
În cazul stopului respiratoriu: respiraţie gură la gură, a se alarma imediat salvarea. 
Contact cu pielea 
A se spăla imediat timp de cel puţin 15 minute cu multă apă porţiunea afectată. 
În cazul persistenţei simptomelor, a se efectua tratament medical. 
Contact cu ochii 
Cu pleoapa deschisă, a se spăla imediat temeinic timp de cel puţin 10 minute cu multă apă. 
În cazul unor simptome persistente, a se consulta fără întârziere oftalmologul. 
În cazul unor substanţe caustice, a se alarma neîntârziat medicul salvării (cuvinte-cheie: acţiune caustică 
la nivelul ochilor). 
Ingerare 
A se clăti gura. 
A se da imediat să bea multă apă. 
A se consulta medicul 
În cazul unor substanţe caustice, a se alarma neîntârziat medicul salvării. 

4.2. Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate 

4.3. Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale necesare 
În prim plan se află într-o primă etapă numai efectele locale caracterizate printr-o deterioare a ţesuturilor 
progresând rapid în adâncime. 
Lichidele caustice/iritante şi nocive provoacă asupra ochiului în funcţie de intensitatea efectului iritări 
puternice, distrugerea sau desprinderea epiteliului conjunctivei sau corneii, opacizarea corneii, formarea 
de edeme şi ulceraţii. 
Există pericol de orbire! 
Asupra pielii are loc provocarea unor iritaţii superficiale şi deteriorări mergând până la formarea de 
ulceraţii şi cicatrizări. 
După o absorbire în corp în urma unui accident, simptomatologia şi tabloul clinic depind de cinetica 
substanţei, de timpul de resorbire şi de eficacitatea măsurilor de eliminare timpurie (măsurile de prim 
ajutor)/ eliminare - metabolism). 
Un efect specific al substanţei nu este cunoscut. 
După inhalarea unor aerosoli şi a unor neguri caustice/iritante cu solubilitate mare în apă pot apare iritaţii 
mergând până la necrozări ale traiectului respirator superior. 
În prim plan se află efectele locale: simptome de iritaţie în zona căilor respiratorii cum ar fi tusea, arsurile 
în coşul pieptului, lacrimile, arsuri în ochi sau în nas. 
Există posibilitatea formării unui edem pulmonar! 

 

5. Măsuri de combatere a incendiilor 
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5.1. Mijloace de stingere a incendiilor 
 

 Produse recomandate pentru 
stingerea incendiului: 

Jet de apă pulverizată 
spumă 
Pulbere de stingere 
bioxid de carbon (CO2) 

 

 Mijloace de stingere 
necorespunzătoare: 

legături organice 

5.2. Pericole speciale cauzate de substanţa sau amestecul în cauză 
Produsul: poate cauza incendiu. 
Contactul cu următoarele substanţe poate produce iritaţii: substanţe inflamabile.În cazul unor incendii în 
vecinătate, pericol de descompunere cu degajare de oxigen. 
Pericol de suprapresiune şi de spargere prin descompuneri în recipienţi închişi şi ţevi. 
Degajarea de oxigen poate favoriza incendiile.În caz de incendiu a se separa recipientele periclitate şi a 
se transporta la un loc sigur, dacă este posibil fără pericol. A se feri de căldură. 
În cazul în care este necesar: 
În caz de incendiu recipienţii periclitaţi se vor răci cu apă sau se vor dilua cu apă (inundare).

5.3. Recomandări destinate pompierilor 
Se va evacua personalul în zone sigure. 
A se menţine la distanţă persoanele neprotejate. 
A se menţine la distanţă persoanele neautorizate. 
Nu este permis ca apa folosită la stingere să ajungă în canalizare, în pânza freatică sau în apele de 
suprafaţă. 
A se avea grijă să existe suficiente posibilităţi de acumulare a apei de stingere. 
Apa de stingere contaminată trebuie transferată unei instalaţii de reciclare potrivite prin respectarea 
regulamentelor privind deşeurile. 
În caz de incendiu a se separa recipientele periclitate şi a se transporta la un loc sigur, dacă este posibil 
fără pericol. 
Reziduurile incendiului se vor debarasa în mod regulamentar. 
În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator autonom. 
complet de protecţie 
 
 

6. Măsuri de luat în caz de dispersie accidentală 

6.1. Precauţii personale, echipament de protecţie şi proceduri de urgenţă 
Produsul produce caustificări.Se va evacua personalul în zone sigure. 
A se menţine la distanţă persoanele neprotejate. 
A se menţine la distanţă persoanele neautorizate.

6.2. Precauţii pentru mediul înconjurător 
A se respecta protecţia apelor (acumulare, îndiguire, acoperire). 
A nu se permite pătrunderea în ape, ape de suprafaţă, pămînt. 
Dacă produsul contaminează râurile, lacurile sau sistemul de canalizare, se vor anunţa autorităţile 
competente conform cu dispoziţiile legale în vigoare. 

6.3. Metode şi material pentru izolarea incendiilor şi pentru curăţenie 
A se menţine la distanţă de substanţele indigeste. 
A se menţine la distanţă de substanţele inflamabile. 
a se vedea secţiunea 10. 
Se va curăţi cu grijă suprafaţa contaminată. 
Agentul de curăţire recomandat: apa. 
A se înlătura conform reglementărilor materialul preluat. 
a se vedea secţiunea 13. 
La cantităţi mici: 
A se dilua produsul cu multă apă şi a se spăla. 
a se vedea secţiunea 12. 
sau 
A se prelua cu material absorbant, de exemplu: Chemisorb, Kieselgur, liant universal 
Nu folosiţi: textile, rumeguş, materiale inflamabile. 
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A se prelua mecanic. A se colecta într-un recipient adecvat. 
A se ambala deşeurile ca substanţa pură şi a se marca. A nu se îndepărta eticheta de marcare de pe 
ambalajele de livrare până la eliminarea produsului. 
Debarasarea conform regulamentelor autorităţilor locale. 
 

Observaţii suplimentare 
Se vor asigura sau îndepărta toate sursele de aprindere.A se separa imediat legăturile defecte, dacă este 
posibil fără pericol.A se împiedeca scăpările de produs prin neetanşeităţi, dacă este posibil fără pericol.A 
se plasa legăturile defecte în butoaie de depozitare (suprabutoaie) din mase plastice (fără metal) 
.Legăturile defecte şi butoaiele de depozitare nu se vor închide etanş (pericol de explozie prin 
descompunerea produsului). 

 
A nu se reintroduce în recipient produsul extras.A nu se introduce niciodată produsul vărsat în recipientul 
original spre a fi refolosit (pericol de descompunere).

6.4. Trimiteri către alte secţiuni 
A se purta echipament de protecţie personal; a se vedea secţiunea 8. 

 

7. Manipularea şi depozitarea 

7.1. Precauţii pentru manipularea în condiţii de securitate 
Se va evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. 
A nu se inhala vaporii, aerosolii, negurile de pulverizare. 
Se va purta echipamnet individual de pretecţie.Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a 
normelor de securitate. 
A se evita impurificările şi acţiunea căldurii. 
A se evita resturi de produse pe / şi la recipiente. 
A se asigura o bună aerisire a încăperii.Hainele de lucru ude sau îmbibate se vor schimba imediat. 
A se spăla imediat cu apă îmbrăcămintea murdară sau îmbibată.A nu se introduce niciodată produsul 
vărsat în recipientul original spre a fi refolosit (pericol de descompunere).A se prevedea un duş de urgenţă 
şi un dispozitiv de spălare a ochilor. 
Redactarea de indicaţii de siguranţă şi operare.

7.2. Condiţii de depozitare în condiţii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilităţi 
Măsuri de protecţie împotriva incendiului şi a exploziei 
A se evita acţiunea luminii solare, căldurii şi caniculei. 
Se va ţine la distanţă de surse de incendiu - Fumatul interzis. 
A se asigura siguranţa la explozii. 
A se menţine la distanţă de substanţele inflamabile. 
A se menţine la distanţă de substanţele indigeste. 
a se vedea secţiunea 10. 
Pentru răcirea recipienţilor închişi se va stropi cu jet de apă în caz de incendiu se vor separa recipienţii 
periclitaţi şi se vor duce la loc sigur, dacă este posibil fără pericol. 
a se vedea secţiunea 5. 
Depozitare 
rece, bine ventilat, curat, care se poate închide. 
Recomandare: pardoseală rezistentă la acizi. 
A se folosi numai recipienţi admişi pentru: acid peacetic. 
şi/sau 
A se folosi pentru transport, depozitare, manipulare şi rezervoare doar materiale potrivite. 
A se prevedea dispozitive de ventilaţie corespunzătoare pentru toţi recipienţii, containerele şi rezervoarele 
şi a se verifica periodic buna lor funcţionare. 
Durata de folosire a legăturilor este limitată la 12 luni. 
A nu se închide produsul în recipiente şi conducte fără ventilaţie. 
Pericol de suprapresiune şi de spargere prin descompuneri în recipienţi închişi şi ţevi. 
A se verifica recipientele, aparatele şi conductele regulat referitor la schimbări, cum ar fi corosiune, 
creşterea presiunii (umflarea), cresterea temperaturii etc. 
A se transporta şi depozita recipientul permanent în poziţie verticală. 
A nu se goli recipientul cu forţa. 
A se închide bine recipientul după extragerea produsului. 
A nu se închide ermetic ambalajul. 
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A se acorda permanent atenţie etanşeităţii. A se evita formarea de lecuri. 
A se evita resturi de produse pe / şi la recipiente. 
 

 materiale potrivite Polietilenă, polipropilen, Polclorură de vinil (PVC), 
 

 materiale potrivite Politetrafluoretilenă, sticlă, Ceramică. 
 

 Materiale improprii fier, cupru, Alamă, bronz, aluminiu, zinc. 
Informaţii suplimentare 
A se evita acţiunea luminii solare, căldurii şi caniculei. 
A se evita impurificările. 
Se asigură un transport conform regulamentului avînd în vedere înălţimea stivei, asigurarea recipientului 
împotriva căderii şi 
a se vedea şi secţiunea 15. 
A se asigura şi verifica regulat disponilitatea apei pentru măsurile de urgenţă (răcire, inundare, 
combaterea incendiilor) şi funcţionalitatea. 
Pentru informaţii detaliate despre realizarea instalaţiilor de rezervoare şi dozare, adresaţi-vă fabricantului. 
Măsuri de protecţie în cazul depozitării în locuri comune 
A nu se depozita împreună cu alcalii, substanţe reductoare sau săruri metalice (pericol de 
descompunere). 
A nu se depozita împreună cu substanţe inflamabile (pericol de incendiu). 

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice) 
 
Aplicaţii finale specifice care depăşesc datele cuprinse în secţiunea 1 nu ne sunt cunoscute. 

 

8. Controale ale expunerii/protecţia personală 

8.1. Parametri de control 
 

• Acid acetic 
Nr. CAS 64-19-7 Nr.CE 200-580-7 
Parametri de control 10 ppm 

25 mg/m3 
 media ponderata în timp (TWA):(EU ELV) 

 Indicative 
 

Parametri de control 10 ppm 
25 mg/m3 

 media ponderata în timp (TWA):(RO OEL) 

 

Alte informaţii 
Procedee de măsurare potrivite sunt: 

PEROXID DE HIDROGEN 

OSHA Metodă ID 006 
OSHA Metodă VI-6 

Acid acetic 

NIOSH Metodă 1603 
OSHA Metodă ID 186 

valorile DNEL/DMEL 
 Note Pentru acest produs nu este necesară/nu s-a efectuat o evaluare a securităţii 

substanţei. 
 

Valorile-PNEC
 Note Pentru acest produs nu este necesară/nu s-a efectuat o evaluare a securităţii 

substanţei. 
 
 

8.2. Controale ale expunerii 
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Măsuri de ordin tehnic 
A se asigura o aspirare / aerisire corespunzătoare la postul de lucru sau la maşinile de lucru. 
A se prevedea un duş de urgenţă şi un dispozitiv de spălare a ochilor. 
a se vedea secţiunea 7. 
Echipament de protecţie a personalului 
Protecţie respiratorie 
A nu se inhala vaporii, aerosolii, ceţurile de dispersie. 
La cantităţi mai mari: la manipularea deschisă inevitabilă: 
În cazul depăşirii valorii limită pentru un post de lucru, a se folosi aparat de respiraţie. 
A se purta aparat de respiraţie independent de aerul ambiant. 
A se folosi aparatul de respiraţie cu filtrul combinat A2B2E2K1P2 (Draeger) 
A se folosi aparatul de respiraţie cu filtrul combinat OV/AG (3M) 
A se folosi aparatul de respiraţie cu filtrul combinat ABEK2P3 (3M) 
În cazul în care este necesar, aspirarea obiectului. 
A se acorda atenţie limitei de timp de purtare a protecţiei de respiraţie. 
Protecţia mâinilor 
La manipularea pe termen scurt sau manipularea unor cantităţi mici 
Material de mânuşi Policloropren (CR), de exemplu: Camapren 720, Kaechele-Cama Latex GmbH (KCL), 
Germania  
Duritatea materialului 0,65 mm  
Timpul de penetrare > 60 min  
Metodă  DIN EN 374 
La manipularea pe termen mai îndelungat sau la manipularea unor cantităţi mari 
Material de mânuşi cauciuc butil, de exemplu: Butoject 898, Kaechele-Cama Latex GmbH (KCL), Germania  
Duritatea materialului 0,7 mm  
Timpul de penetrare > 480 min  
Metodă  DIN EN 374 
Protecţia ochilor 
ochelari de protecţie prevăzuţi cu apărători laterale, în conformitate cu EN 166. 
sau 
În cazul manipulării unor cantităţi mari: umbrelă de protecţie. 
A se purta ochelari de protecţie 
Protecţia pielii şi a corpului 
A se purta îmbrăcăminte rezistentă la acizi. 
Materiale potrivite sunt: 
PVC, neopren, cauciuc nitrilic (NBR), cauciuc. 
Ghete de plastic sau cauciuc. 
Măsuri de igienă 
Se va evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. 
A nu se inhala vaporii, aerosolii, ceţurile de dispersie. 
A se asigura o bună aerisire a încăperii. 
A se evita murdărirea hainelor de către produs. 
Hainele de lucru ude sau îmbibate se vor schimba imediat. 
A se spăla imediat cu apă îmbrăcămintea murdară sau îmbibată. 
Toate echipamentele de protecţie impurificate se vor curăţa după utilizare. 
A nu se mânca, bea, fuma su priza în timpul lucrului. 
Înainte de pauze şi la sfârşitul lucrului a se spăla mâinile şi/sau faţa. 
Înainte de manipularea produsului a se folosi mijloace potrivite de protejare a pielii. După muncă a se 
asigura curăţarea şi îngrijirea pielii. Se recomandă protecţia preventivă a pielii. 
Măsuri de protecţie 
Se va manipula conform normelor de igienă industriale şi a normelor de securitate. 
În cazul posibilităţii unui contact cu pielea / ochii, a se folosi protecţia mâinilor / ochilor / corpului indicată. 
Concentraţiile la postul de lucru se vor menţine în limitele indicate. 
În cazul depăşirii valorilor limită pentru un post de lucru şi / sau la degajarea de cantităţi mari (scurgeri, 
deversări, praf) a se folosi aparat de respiraţie. 
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Echipamentul personal de protecţie folosit trebuie să corespundă cerinţelor directivei 89/686/CEE şi 
modificărilor ei (marcare CE). 
Se referă la postul de lucru şi se va stabili în cadrul unei analize de periclitare conform directivei 
89/686/CEE şi a modificărilor aferente. 

 

9. Proprietăţile fizice şi chimice 

9.1. Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice de bază 

Aspectul
Formă lichid 
Culoare incolor, limpede 

Miros intens, înţepător 

 
Limita de miros: Nu sunt prezente date 

 
pH  ca. -1 (20 °C) 

Mediu: Produs 
 

Punct/domeniu de topire ca. -37 °C  
 

Punct/domeniu de fierbere nu se aplică 
 

 > 60 °C  
descompunere 
 

Punct de aprindere 62 °C   
Metodă: DIN 51 584 
 

Viteză de evaporare Nu sunt prezente date  
 

Inflamabilitate (solid, gaz)  Nu sunt prezente date 
 

Limită inferioară de explozie nu există date 
 

Limită superioară de explozie nu există date 
 

Presiune de vapori ca. 14 hPa (20 °C) 
 

Densitate ca. 1,14 g/cm3 (20 °C) 
 

Densitate relativă Nu sunt prezente date  
 

Solubilitate în apă Nu sunt prezente date 
 

Miscibilitatea cu apă  complet miscibil 
 

Coeficient de partiţie (n-
octanol/apă) 

log Pow: -0,52 
măsurat ca acid peracetic 
 

Autoaprindere nu există date 
 

Descompunere termică >= 60 °C 
self-accelerating decomposition  
 

Vâscozitate dinamică Nu sunt prezente date 
 

Explozibilitatea  Nu sunt prezente date 
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Proprietăţi de întreţinere a 
arderii 

stimulând incendiile 
Metodă: (conform directivei 67/548/CEE) 
 

9.2. Alte informaţii 
Temperatură de aprindere 225 °C    

Metodă: DIN 51 794 
 

Densitatea de vapori Nu sunt prezente date 
 

Alte informaţii Viteza de combustie: 5,3 kg/min*m2 
 

10. Stabilitate şi reactivitate 

10.1. Reactivitate 
Risk of self-accelerating, exothermic decomposition with the development of oxygen, la, căldură / inluenţa 
căldurii Produsul este un mijloc oxidant şi reactiv. 

10.2. Stabilitate chimică 
Stabil în condiţiile de depozitare recomandate. Produsul va fi livrat stabilizat. 

10.3. Posibilitatea de reacţii periculoase 
 Posibilitatea de reactii 

periculoase 
Contactul produsului cu impurităţile, catalizatorii de descompunere, săruri 
metalice, alcalii, agenţi reductanţi poate să ducă la o descompunere auto-
accelerată şi exotermică sub influenţa formării de oxigen. 
 

  Pericol de suprapresiune şi de spargere prin descompuneri în recipienţi 
închişi şi ţevi. 
Degajarea de oxigen poate favoriza incendiile. 
 

10.4. Condiţii de evitat 
luminii solare, căldurii şi caniculei

10.5. Materiale incompatibile 
Impurificări, catalizatori de descompunere, săruri metalice, alcalii, mijloace de reducţie., Metale, metal 
colorat, aluminiu, zinc., Posibilă reacţie periculoasă: descompunere.materiale inflamabile, Posibilă reacţie 
periculoasă: autoaprindere.solvenţi organici, Posibilă reacţie periculoasă: pericol de explosie.

10.6. Produşi de descompunere periculoşi 
Produse de descompunere la descompunerea termică: 
vapori de apă 
oxigen 
Acid acetic 
 

 

11. Informaţii toxicologice 

11.1. Informaţii privind efectele toxicologice 
 

Toxicitate acută la ingerare LD50 şobolan:  263 mg/kg  
Metodă:  Literatură 
 

Toxicitate acută la inhalare Approximate lethal concentration şobolan:  0,49 mg/l 
vapori ca acid peracetic 
(valoarea din literatură) 
 

Toxicitate dermică acută LD50 iepure(femelă):  1912 mg/kg 
Metodă:   Literatură 
Substanţă de test: acid peracetic 10 % 
 

Iritaţia pielii iepure 
puternic coroziv 
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Metodă:  Literatură 
Substanţă de test: acid peracetic 10 % 
 

Iritarea ochilor iepure 
coroziv 
Metodă:  Literatură 
Substanţă de test: acid peracetic 5 % 
 

Sensibilizare Test Buehler cobai: negativ 
Metodă:  Literatură 
Substanţă de test: acid peracetic 5 % 
 

Toxicitate la doză repetată Orală şobolan 
Perioadă de testare: 90 d  
NOEL: 5 mg/kg   
Organul ţintă/efectul: acţiune iritantă locală 
Metodă: OECD TG 408 
Substanţă de test: acid peracetic 5 % 
 

Evaluare STOT - expunere o 
singură dată 

Nu sunt prezente date 
 

Evaluare STOT - expunere 
repetată 

Nu sunt prezente date 
 

Pericol de toxicitate prin 
aspiraţie 

Nu sunt prezente date 
 

Toxicitate genetică in vitro  Test Ames  
preponderent negativ 
Activare metabolică: cu şi fără 
(valoarea din literatură) 
 

  unscheduled DNA synthesis-test (UDS)  
negativ 
Activare metabolică: fără 
(valoarea din literatură) 
 

  Aberaţie cromozomială V 79 - celule  
negativ 
Activare metabolică: cu şi fără 
Metodă:  OECD TG 473 
 

  GHGPRT-Test V 79 - celule  
negativ 
Activare metabolică: cu şi fără 
Metodă:  OECD TG 476 
 

Toxicitate genetică in vivo  Testul micronucleului şoarece Orală  
negativ 
Metodă:  Literatură 
 

  unscheduled DNA synthesis-test (UDS) şobolan Orală  
negativ 
Metodă:  Literatură 
 

Cancerogenicitate Nu sunt prezente date 
 

Toxicitate pentru funcţia de 
reproducere 

Nu sunt prezente date 
 

Experienţa umană Acţiune caustică/iritantă asupra pielii, ochilor şi mucoaselor (căilor 
respiratorii) 
şi în soluţii diluate 
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Începutul efectului în funcţie de concentrare în timp de secunde pînă la 
cîteva minute. 
 

 

12. Informaţii ecologice 

12.1. Toxicitate 
Toxicitate pentru peşti LC50 Pleuronectes platessa:  11 mg/l  / 96 h 

Metodă:  Literatură 
ca acid peracetic 
 

 LC50 Oncorhynchus mykiss:  1 - 2 mg/l  / 96 h 
Metodă:  Literatură 
ca acid peracetic 
 

Toxicitatea faţă de 
nevertebratele acvatice 

EC50 Daphnia magna:  0,5 - 1,1 mg/l  / 48 h 
Metodă:  OECD TG 202 
ca acid peracetic 
(valoarea din literatură) 
 

Toxicitate asupra algelor IC 50 selenastrum capricornutum: ca. 0,18 mg/l  / 120 h 
Metodă:  Metodă US-EPA 
cronic 
ca acid peracetic 
(valoarea din literatură) 
 

Toxicitate pentru bacterii EC50 nămol viu:  5,1 mg/l  / 3 h 
Metodă:  OECD TG 209 
ca acid peracetic 
 

Toxicitate cronică dafnii  Concentraţie fară efect observabil (NOEC) Daphnia magna:  0,05 mg/l  / 21 
d 
Metodă:   OECD 211 
ca acid peracetic 
 

 
12.2. Persistenţă şi degradabilitate 

Biodegradare Durată de expunere: 28 d 
Rezultat:  Uşor biodegradabil 
Metodă:  OECD TG 301 E 
în cazul unor concentraţii netoxice pentru bacterii 
 

Eliminare fizico-chimică După 7 zile hidrolizează la cca. 50 %. 
pH 4 
 

 hidrolizat după 1 zi în proporţie de cca. 50 %. 
pH 7 şi pH 9 
 

AOX Produsul nu conţine halogen fixat organic. 
 

Informaţii suplimentare În condiţii de mediu are loc o hidroliză, reducţie sau descompunere rapidă. 
Se formează următoarele substanţe: oxigen, apă, acid acetic. 
Acidul acetic este uşor decompozabil biologic 
 

 

12.3. Potenţial de bioacumulare 
Bioacumulare scăzută 
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log Pow: a se vedea capitolul 9 
 

 

12.4. Mobilitate în sol 
Mobilitate Nu sunt prezente date 

 
 

12.5. Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 
 
Nu este disponibilă o evaluare PBT/vPvB deoarece nu este necesară / nu a fost efectuată o evaluare a 
securităţii chimice. 

 

12.6. Alte efecte adverse 
Informaţii suplimentare Nu conţine metale şi compuşi grei în conformitate cu directiva CE nr. 

76/464 
de ex. Arsen-, plumb 
Cadmiul 
Mercur 
compuşi halogeni organici 
legături organice 
 

 

13. Consideraţii privind eliminarea 

13.1. Metode de tratare a deşeurilor 

Produs 
Debarasarea conform regulamentelor autorităţilor locale. 
Recomandare: 
Se vor preda surplusul de soluţii şi soluţiile nereciclabile unei firme acreditată de eliminare a deşeurilor. 
În cazul în care este necesar, a se adresa autorităţilor competente. 

Ambalaje cu impurităţi 
A se spăla recipientele goale înainte de debarasare, detergentul recomandat: apă. 
Se va preda ambalajul intreprinderilor locale de reciclare. 

A nu se reutiliza recipientele şi a se debarasa în conformitate cu regulamentele autorităţilor locale. 

Numărul de Cod al Deşeului 
Numărul de identificare al deşeului se va stabili conform Registrului european al deşeurilor (decizia UE 
privind Registrul deşeurilor 2000/532/CE) în acord cu unitatea debarasantă / producătorul / autorităţile. 

 
 

14. Informaţii referitoare la transport 

Transport pe uscat (ADR/RID/GGVSEB) 
14.1. Numărul ONU: UN 3105  
14.2. Denumirea corectă ONU pentru 

expediţie: 
ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID(Peroxyacetic acid, 
stabilized) 

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru 
transport: 

5.2 (8)  

14.4. Grupul de ambalare: -- 
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător: Da 
14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori: Da 

 ADR:  cod de limitare a accesului în tuneluri: (D) 
 A se separa de alcalii, pulbere de metale şi substanţe inflamabile. 

Transport fluvial (ADN/GGVSEB (Germania)) 
14.1. Numărul ONU: UN 3105  
14.2. Denumirea corectă ONU pentru ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID(Peroxyacetic acid, 
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expediţie: stabilized) 
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru 

transport: 
5.2 (8)  

14.4. Grupul de ambalare: -- 
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător: Da 
14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori: Da 

 A se separa de alcalii, pulbere de metale şi substanţe inflamabile. 

Transport aerian ICAO-TI/IATA-DGR 
14.1. Numărul ONU: UN 3105  
14.2. Denumirea corectă ONU pentru 

expediţie: 
Organic peroxide type D, liquid(Peroxyacetic acid, stabilized) 

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru 
transport: 

5.2 (8)  

14.4. Grupul de ambalare: -- 
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător: -- 
14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori: Da 

 IATA-C:  ERG-Code 5L 
Must be protected from direct sunlight and stored away from all sources of heat in a well-
ventilated area. 

 IATA-P:  ERG-Code 5L 
Must be protected from direct sunlight and stored away from all sources of heat in a well-
ventilated area. 

 A se separa de alcalii, pulbere de metale şi substanţe inflamabile. 

Transport maritim Codul IMDG/GGVSee (Germania) 
14.1. Numărul ONU: UN 3105  
14.2. Denumirea corectă ONU pentru 

expediţie: 
ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID(Peroxyacetic acid, 
stabilized) 

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru 
transport: 

5.2 (8)  

14.4. Grupul de ambalare: -- 
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător: Da 
14.6. Precauţii speciale pentru utilizatori: Da 

 Ghid de Urgenţă (EmS): F-J,S-R 
 "Separated from" acids and alkalis. 

Protejat faţă de sursele de căldură. 
 A se separa de alcalii, pulbere de metale şi substanţe inflamabile. 
 

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL 73/78 şi Codul IBC: 
Pentru autorizarea de transport, a se vedea regulamentele 

 

15. Informaţii de reglementare 

15.1. Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi al mediului specifice (specifică) 
pentru substanţa sau amestecul în cauză 

 Legislaţie naţională 
Reglementare referitoare la 
riscul de accident major. 

 (236.17.) 
Produsul se supune directivei CE 96/82/CEE şi modificărilor ei (a se 
vedea Regulamentul pentru incidentele tehnice). 
 

Regulament de protecţia muncii: Se va verifica dacă pe baza situaţiei juridice naţionale este necesară 
oferirea sau determinarea efectuării la intervale regulate a unor 
consultări preventive de medicina muncii pentru substanţele specifice 
respective. 
 

Limitare de ocupare A se acorda atenţie regulamentelor naţionale. 
Rugăm a se respecta directiva UE 92/85/CEE (privind introducerea 
măsurilor de încurajare a îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a 
lucrătoarelor gravide, lăuze sau care alăptează) precum şi a modificărilor 
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sale. 
Rugăm a se respecta directiva UE 94/33/CEE (directiva referitoare la 
protecţia tinerilor în muncă) precum şi a modificărilor sale. 
 

Alte reglementări Rugăm a se respecta anexa XVII a regulamentului UE 1907/2006 
(privind înregistrarea, evaluarea si autorizarea anumitor substanţe 
chimice periculoase şi restricţiile aplicabile acestor substanţe) precum şi 
modificările acesteia. 
Alte ţări: a se acorda atenţie regulamentelor naţionale. 
 

Autorizaţia 
Europa (EINECS/ELINCS) Y 

toate componentele listate 
USA (TSCA) Y 

toate componentele listate 
Elveţia Y 

toate componentele listate 

15.2. Evaluarea securităţii chimice 
 

Evaluarea securităţii chimice Pentru acest produs nu este necesară/nu s-a efectuat o evaluare a securităţii 
substanţei. 
 

 

16. Alte informaţii 
Textele seturilor R 
• Acid peracetic 
R10 Inflamabil. 
R 7 Poate provoca un incendiu. 
R20/21/22 Nociv prin inhalare, în contact cu pielea şi prin înghiţire. 
R35 Provoacă arsuri grave. 
R50 Foarte toxic pentru organismele acvatice. 
• Apa oxigenată 
R5 Pericol de explozie sub acţiunea căldurii. 
R8 Contactul cu materiale combustibile poate provoca incendiu. 
R35 Provoacă arsuri grave. 
R20/22 Nociv prin inhalare şi prin înghiţire. 
• Acid acetic 
R10 Inflamabil. 
R35 Provoacă arsuri grave. 
 
Textele frazelor H 
• Acid peracetic 
H226 Lichid sau vapori inflamabili. 
H242 Pericol de incendiu în caz de încălzire. 
H331 Toxic în caz de inhalare. 
H312 Nociv în contact cu pielea. 
H301 Toxic în caz de înghiţire. 
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. 
H318 Provoacă leziuni oculare grave. 
H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. 
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic. 
H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
• Apa oxigenată 
H271 Poate provoca un incendiu sau o explozie; oxidant puternic. 
H332 Nociv în caz de inhalare. 
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H302 Nociv în caz de înghiţire. 
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. 
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
• Acid acetic 
H226 Lichid sau vapori inflamabili. 
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. 
 

Informaţii suplimentare 
 

Informaţii suplimentare Evaluarea caracteristicilor de periculozitate şi decizia privind clasificarea 
conform Regulamentului CE 1272/2008 cap. 2. 

 
 
 

Modificările faţă de ultima versiune sunt subliniate pe margine. Această versiune înlocuieşte toate 
versiunile anterioare. 

Informatiile noastre corespund la nivel optim cunostintelor noastre actuale si experientei acumulate. Le 
prezentam, însa, fara garantie, sub rezerva modificarilor ce survin în virtutea progresului tehnic si a 
evolutiei curente în întreprindere. Informatiile noastre nu fac decât sa descrie natura produselor si 
serviciilor noastre si nu constituie garantii. Beneficiarul nu este scutit de o verificare atenta, prin 
intermediul personalului calificat în acest sens, a functiunilor, respectiv a posibilitatilor de aplicare ale 
produselor. Acest lucru este valabil si în privinta protectiei continue a drepturilor unor terti. Mentionarea de 
marci comerciale apartinând altor întreprinderi nu constituie o recomandare si nu exclude utilizarea unor 
alte produse similare. 
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Legenda 
ADR Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al bunurilor periculoase 
ADN Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile 

navigabile interioare 
ASTM Societatea americană pentru testarea materialelor 
ATP Adaptarea la progresul tehnic 
BCF Factor de bioconcentrare 
BetrSichV Regulamentului privind siguranţa muncii 
c.c. recipient închis 
CAS Societatea pentru atribuirea numerelor CAS 
CESIO Comitetul european pentru tenside organice şi produsele intermediare ale acestora 
ChemG Legea privind substanţele chimice (Germania) 
CMR  cancerigen-mutagen-toxic la reproducere 
DIN Institutul German de Nomare 
DMEL Nivel de Efect Minim Derivat 
DNEL Nivel Fără Efect Derivat 
EINECS Inventarul european al substanţelor chimice 
EC50 concentraţia eficace medie 
GefStoffV Regulamentul privind substanţele periculoase 
GGVSEB Regulamentul privind transportul mărfurilor periculase pe căile rutiere, feroviare şi 

navigabile interioare 
GGVSee Regulamentul privind transportul mărfurilor periculoase pe căile maritime 
GLP Bună practică de laborator 
GMO Organism modificat genetic 
IATA Asociaţia Internaţională de Transport Aerian 
ICAO Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile 
IMDG Codul internaţional al bunurilor periculoase pe mare 
ISO Organizaţia Internaţională de Normare 
LOAEL Cea mai mică doză a unei substanţe chimice administrate, la care în experimentul 

pe animale au mai fost observate vătămări. 
LOEL Cea mai mică doză a unei substanţe chimice administrate, la care în experimentul 

pe animale au mai fost observate efecte. 
NOAEL Cea mai mare doză a unei substanţe chimice, care, chiar şi în condiţiile unei ingerări 

continue, nu produce vătămări vizibile sau mă 
NOEC Concentraţia fără efect observabil 
NOEL Doza fără efect observabil 
o. c. recipient deschis 
OECD Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică 
OEL Valori limită atmosferice la postul de lucru 
PBT Persistent, bioacumulativ, toxic 
PEC Concentraţia previzibilă în mediul ambiant 
PNEC Concentraţia pronosticată în mediul ambiant respectiv, la care numai apar efecte 

dăunătoare asupra mediului. 
REACH Înregistrare REACH 
RID Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase 
STOT Toxicitatea specifică la nivelul organului ţintă 
SVHC Substanţe deosebit de îngrijorătoare 
TA Ghid tehnic 
TPR Terţ ca reprezentant (art. 4) 
TRGS Reguli tehnice pentru substanţele periculoase 
VCI Asociaţia Industriei Chimice, asociaţie înregistrată 
vPvB foarte persistent, foarte bioacumulativ 
VOC substanţe organice volatile 
VwVwS Regulamentul administrativ privind clasificarea substanţelor periclitând apele 
WGK Clasă de contaminare a apei 
WHO Organizaţia Mondială a Sănătăţii 

 
 
 


