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1. IDENTYFIKACJA 

1.1.  SUBSTANCJI /PREPARATU

Nazwa handlowa: GAMIX OXY ACTIVE
Inne nazwy/skład: H2O2, nadtlenek wodoru, roztwór 20%
Zastosowanie: Roztwór wodny nadtlenku wodoru (20%) – stosowany jest głównie jako 

środek utleniający, bielący i dezynfekujący oraz w analizie chemicznej 
jako inicjator reakcji polimeryzacji.

2.  IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1. Zagrożenie pożarowo-wybuchowe: 
Nadtlenek wodoru jest cieczą niepalną, utleniającą. Wspomaga proces palenia.

2.2. Zagrożenia dla zdrowia człowieka: 
Nadtlenek wodoru jest substancją żrącą lub drażniącą w zależności od stężenia roztworu.
Narażenie na wdychanie par i aerozoli powoduje, przy niższych stężeniach, ból gardła, 
kaszel, ucisk w klatce piersiowej. W wyższych stężeniach mogą wystąpić mdłości, wymioty, 
duszność, bóle i zawroty głowy, zapaść krążeniowa i utrata przytomności. Może wystąpić 
obrzęk płuc. Spożycie wywołuje oparzenie jamy ustnej, gardła, przełyku i żołądka. Może 
nastąpić zgon na skutek wystąpienia zatorów powietrznych naczyń krwionośnych.
Nadtlenek wodoru działa drażniąco na oczy i skórę.

2.3. Zagrożenia dla środowiska: 
Działa szkodliwie na wodne organizmy roślinne i zwierzęce.
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3.  SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Nr WE Nr index Skład, stężenie Oznaczenia
Znak Zwrot R Zwrot S

231-
765-0

008-003-
00-9

nadtlenek wodoru, 
roztwór 20%

C R34 1/2/3/28/
36/39/45

4.  PIERWSZA POMOC

4.1.   Wdychanie:
W przypadku zatruć inhalacyjnych wynieść poszkodowanego na świeże powietrze. Zapewnić 
spokój i ciepło. Zapewnić drożność dróg oddechowych. Jeśli zachodzi potrzeba, zastosować 
sztuczne oddychanie. Wezwać pomoc lekarską.

4.2.  Po zanieczyszczeniu skóry:
W przypadku skażenia skóry zdjąć skażoną odzież. Skórę zmyć dużą ilością bieżącej wody. 
Wezwać lekarza.    

4.3.   Po zanieczyszczeniu oczu:
W przypadku skażenia oczu przemywać je wodą przez około 15 minut. Udać się do lekarza.

4.4.   Po spożyciu:
W przypadku zatrucia drogą pokarmową podać do picia dużą ilość wody lub około 150 ml 
parafiny ciekłej. Nie powodować wymiotów. Wezwać lekarza.

5.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1.     Właściwe środki gaśnicze: Produkt niepalny.
5.2. Niedozwolone środki gaśnicze: brak danych.
5.3.     Sprzęt ochronny: ubranie ochronne – gazoszczelne, aparat izolujący drogi oddechowe, 
           rękawice gumowe.
5.4. Środki gaśnicze: stosownie do palących się materiałów.

6.  POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

Zagrożenie dla środowiska stanowi wyciek nadtlenku wodoru.
6.1. Zalecenia ogólne:

 - W przypadku wydostania się większej ilości nadtlenku wodoru z pojemników do środowiska, 
skażony teren wyizolować z otoczenia.

- Wyprowadzić osoby postronne poza obręb strefy niebezpiecznej.
- W razie potrzeby wezwać ekipy ratownicze.

6.2. Likwidacja skażenia:
- Zmniejszyć ryzyko pożaru poprzez wyłączenie wszystkich źródeł zagrożenia otwartym 
ogniem.
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- Zabezpieczyć pojemniki przed nagrzaniem.
- Zabezpieczyć studzienki ściekowe przed przedostaniem się nadtlenku wodoru do 
kanalizacji.
- Uszkodzony pojemnik umieścić w szczelnym opakowaniu ochronnym.
- Zlikwidować uwalnianie się nadtlenku wodoru z miejsc wycieku przez zamknięcie zaworu, 
uszczelnienie zbiornika.
- Rozlewiska obwałować. Zebraną ciecz odpompować.
- Do likwidowania skażenia mogą przystąpić wyłącznie osoby przeszkolone w zakresie 
ratownictwa chemicznego oraz posiadające odzież ochronną gazoszczelną i odpowiednie 
ochrony dróg oddechowych.

7.  POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJĄ I JEJ MAGAZYNOWANIE

7.1. Postępowanie z substancją lub preparatem: Obchodzenie się z substancją: podczas 
stosowania nie jeść, nie palić, unikać kontaktu z roztworami, unikać wdychania mgły i dymów. 
Przestrzegać zasad higieny osobistej. Stosować środki ochrony indywidualnej, pracować w 
dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Unikać działania na substancje wysokiej 
temperatury.

7.2. Magazynowanie: magazyn z wentylacją mechaniczną; nienasiąkliwą, łatwo zmywalną podłogą, 
pochyloną w kierunku studzienek ściekowych, z wewnętrzną instalacją wodociągową, z 
odrębną kanalizacją. 

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŹRÓDŁA OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Stosowane środki ochrony osobistej powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 marca 2003 r.(Dz.U. Nr 60, poz.725)

8.1 Ochrona dróg oddechowych: w przypadku stosowania w normalnych warunkach i
      przy skutecznej wentylacji nie jest konieczne podejmowanie specjalnych działań. 
      W przypadkach awaryjnych stosować środki ochrony indywidualnej.
8.2 Ochrona oczu: okulary ochronne

Ochrona skóry: w przypadku kontaktu należy posiadać nieprzepuszczalne rękawice i ubranie 
oraz stosować środki ochrony indywidualnej. Przestrzegać wymogów starannej higieny 
osobistej. W sytuacji awaryjnej stosować środki ochrony indywidualnej o najwyższej 
zalecanej klasie ochrony.

8.3. Inne wyposażenie : ubranie ochronne
8.4. Techniczne środki ochronne: wentylacja pomieszczeń
8.5. Kontrola zagrożeń: 

Produkt /składnik NDS*)

[mg/m3]
NDSCh*)

[mg/m3]
MAK

[mg/m3]
MAK

[ml/m3]
Podchloryn sodowy 1,5 4,0 - -
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8.6 Inne: nie jeść , nie pić i nie palić na stanowiskach pracy.
9.  WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

9.1. Postać: ciecz
9.2. Barwa: bezbarwna
9.3. Zapach: brak
9.4. Gęstość: 1,11 g/cm3

9.5. pH: ok. 14 (20ºC)
9.6. Temperatura wrzenia (1013 hPa), 0C: 107°C
9.7. Temperatura zapłonu, 0C: substancja niepalna
9.8. Temperatura topnienia, 0C: - 26°C
9.9 Temperatura rozkładu, 0C: nie oznaczono
9.10. Dolna granica wybuchowości w 

powietrzu:
nie oznaczono 

9.11. Górna granica wybuchowości w 
powietrzu:

nie oznaczono

9.12. Rozpuszczalność w wodzie w 200C: bardzo dobra

10.  STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

Nadtlenek wodoru jest cieczą niepalną. W stanie czystym trwały, w obecności zanieczyszczeń, pod 
wpływem ogrzewania lub promieni nadfioletowych, rozkłada się (niekiedy z wybuchem) na wodę i 
tlen. Nadtlenek wodoru i jego wodne roztwory mają silne właściwości utleniające. Należy unikać 
kontaktu z materiałami palnymi, reduktorami oraz wysokiej temperatury.

11.  INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Działanie toksyczne i inne szkodliwe działanie biologiczne na ustrój człowieka:
Nadtlenek wodoru wchłania się do organizmu człowieka przez drogi oddechowe i z przewodu 
pokarmowego. Jest substancją żrącą lub drażniącą, w zależności od stężenia roztworu.

11.2. Skutki zdrowotne narażenia ostrego:
Zatrucie przez drogi oddechowe parami lub mgłami nadtlenku wodoru może spowodować 
obrzęk płuc, zapaść krążeniową i utratę przytomności.
Następstwem zatrucia na skutek spożycia są oparzenia jamy ustnej, gardła, przełyku i 
żołądka. Może wystąpić uszkodzenie nerek, uszkodzenie krwi, zgon na skutek zatoru naczyń 
krwionośnych.
Skażenie skóry wywołuje podrażnienie, zaczerwienienie, mogą wystąpić pęcherze.
Kontakt z oczami powoduje podrażnienie i zaczerwienienie. Może wystąpić oparzenie 
chemiczne spojówki i rogówki, nawet po kilkudniowym okresie utajenia.
Informacje toksykologiczne:
LD50 (skóra, szczur) – 4060 mg/kg
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12.  INFORMACJE EKOLOGICZNE

Działa szkodliwie na wodne organizmy roślinne i zwierzęce.
Stężenie toksyczne, graniczne:
- skorupiaków Daphnia magna – 3,8 mg/l (LC0/24 h)
- ryb Salmo gairdneri – powyżej 40 mg/l (LC0)

13.  POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Należy przestrzegać przepisów:
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628) z późniejszymi zmianami
Ustawy z dnia 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr63 , poz 638) z 
późniejszymi zmianami

Odpad substancji niebezpiecznej : przekazać wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu do utylizacji.
Odpady opakowaniowe - całkowicie opróżnione przekazać wyspecjalizowanemu przedsiębiorstwu do 
utylizacji.

13.1.  Opakowania: Niszczyć w specjalnie przygotowanych do tego celu urządzeniach, 
odpowiadających przepisom w zakresie utylizacji odpadów.

14.  INFORMACJE O TRANSPORCIE

Numer rozpoznawczy materiału: UN 2014
Klasa RID/ADR:  5.1
Grupa pakowania: II
Nr rozpoznawczy zagrożenia: 58
Numer nalepki: 8
Prawidłowa nazwa przewozowa: NADTLENEK WODORU, ROZTWÓR WODNY

zawierający  co  najmniej  20%  ale  nie  więcej  niż 
60% nadtlenku wodoru.
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15.  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

Znak ostrzegawczy : 

Zwroty R (wskazujące  rodzaj zagrożenia):
34 powoduje oparzenia.

Zwroty S:
1/2 Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
3 Przechowywać w chłodnym miejscu.
28 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody.
36/39 Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.
45 w przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarskiej – 

jeżeli to możliwe pokaz etykietkę.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r., o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. Nr 11, poz. 84 z 
dnia 14 lutego 2001 r.) z późniejszymi zmianami
Klasyfikacja produktu zgodna z Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 2 września 2003 r (Dz.U. 
Nr 171, poz.1666 z dnia 2 października 2003 r.)
Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  29  października  2004  r.,  zmieniające  Rozporządzenie 
sprawie  kryteriów  i  sposobu  klasyfikacji  substancji  i  preparatów  chemicznych  (Dz.  U.  Nr 
243,poz.2440 z 2004 r.)
Wszelkie prace z produktem należy wykonywać zgodnie z przepisami działu IV rozdziału 6 lit. D 
Rozporządzenie.  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26 września  1997 r.,  w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.844) z późniejszymi 
zmianami (tekst jednolity: Dz. U. Nr 169, poz.1650 z 2003 r.)
Etykieta zawiera znaki i symbole zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 
2005 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1674.)
Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. (Dz. 
U. Nr 173,
poz. 1679 z dnia 6.10.2003 r.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
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Ustawa z dnia 28 października 2002 r.,o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 
199,poz.1671 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r.,  w sprawie obowiązku dostarczenia 
karty  charakterystyki  niektórych  preparatów  niesklasyfikowanych  jako  niebezpieczne  (Dz.  U. 
Nr142, poz.1194)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r.,w sprawie ograniczeń, zakazów 
warunków  produkcji,  obrotu  lub  stosowania  substancji  niebezpiecznych  i  preparatów 
niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168,poz.1762)
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  29  listopada  2002  r.,  w  sprawie 
najwyższych dopuszczalnych stężeń i  natężeń substancji  szkodliwych dla zdrowia w środowisku 
pracy (Dz. U. Nr 217,poz.1833)
Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  1  grudnia  2004 r.,  w  sprawie  substancji,  preparatów, 
czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku 
pracy (Dz. U. Nr 280, poz.2771.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r., w sprawie katalogu odpadów (Dz. 
U. Nr 112, poz.1206)
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów 
niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz 
marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz.796)

16. INNE INFORMACJE

Informacje zamieszczone w karcie charakterystyki mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu 
wymagań bezpieczeństwa. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego 
używania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność  za skutki wynikające z niewłaściwego 
stosowania niniejszego produktu.
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