Saneringsteknik

SÄKERHETSDATABLAD

PENETROX-S

AVSNITT 1: NAMNET PÅ PREPARATET OCH FÖRETAGET

SDB Nr.
Variant: Europa-S
Versions-Nr.: DP105Datum: 2011-11-18

Produktnamn: Penetrox-S
Produktnummer: DP105
Kemikalietyp: Organiska peroxider
Användningstyp:
Luktsanering och desinficering.
Tillverkare: 		
Alron Chemical AB
			Hagsvängen 6
			645 41 Strängnäs
			Sverige

Tlf.nr.:		

Akut: Ring 112 (Giftinformationscentralen)

Allmänt: 0152 13475

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER 								
			

Riskidentifikation :
Irriterande för ögon och hud. Viss hudabsorberingsrisk. Retmedel för luftvägar
			
na. Irriterande för slemhinnorna.
R-fras R34 - Frätande
Potentiella hälsoeffekter
Exponeringsväg: Hud - Inandning - Ögon
Akuta hälsoeffekter (kortsiktiga).
Irriterande för hud och ögon. Gör huden känslig. Viss hudabsorberingsrisk. Retme
del för luftvägarna. Irriterande för slemhinnorna.
Hud:

Kan orsaka hudirritation, blåsor, sår och ärrbildning. Detta material 			
kan ge upphov till sensibilisering vid långvarig hudkontakt.

Inandning

Kraftig exponering kan orsaka irritation i andningsvägar och andra slemhinnor.

Ögon:

Kan förstöra ögonvävnad.

Förtäring

Förtäring av detta ämne kan innebära hälsorisk. Svår irritation och/eller 		
brännskador kan uppkomma på munnens slemhinnor, matstrupen och 		
magsäcken.
- Kroniska hälsoeffekter (långsiktiga): Se komponentsammanfattning Avsnitt 11.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR
Komponent Namn:

CAS #.

EINECS:

Butanonperoxid
1338-23-4 215-661-2
Hydrogenperoxid
7722-84-1
231-765-0
Propylenglykol
57-55-6
200-338-0
Vatten
7732-18-5
231-791-2
Se avsnitten 15 och 16 för förklaring av riskfraser

Konc. vikt%

7,0
7,0
10,0
76,0

Klassificering/Risk/Symbol

O, C/R2, R7, R22, R34
O, C/R34
IK

AVSNITT 4: FÖRSTA HJÄLPEN
Allmänt:
Hud :		
		
Inandning:
		
Ögon: 		
		
		

Känner du dig illamående bör du uppsöka läkare (visa etiketten om det är möjligt).
Spola omedelbart med vatten i minst 15 minuter. Ta av kontaminerade kläder och tvätta
huden med rikligt med tvål och vatten. Skaffa omedelbar läkarhjälp.
Om utsatt för exponering, för den skadade omedelbart till frisk luft. Ge syrgas eller konst
gjord andning vid behov. Skaffa omedelbar läkarhjälp. Snabbhet är helt avgörande.
Snabbhet är helt avgörande. Direktkontakt kan leda till hornhinneskador. Spola ome
delbart ögonen med rikligt med vatten. Spola i minst 15 minuter. Drag ofta tillbaka ögon
locken. Skaffa omedelbar läkarhjälp.
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Förtäring:
Vid förtäring, ge en halv liter ljummet vatten eller mjölk att dricka om den skadade är vid
		
fullt medvetande/alert. Framkalla inte kräkning p.g.a. frätrisk. Skaffa omedelbar läkar
		hjälp.
Information till läkare:
		
Behandla symptomatiskt. Behandling av överexponering bör inriktas på kontroll av symp
		
tomen och det kliniska tillståndet hos patienten. Undersök luftvägarna om produkten
		
inandats/nedsväljts. Utför lämpliga diagnostiska undersökningar och förfaranden för be
		
dömning av vävnadsskadas omfattning och svårighetsgrad. Fortsätt att skölja ögat med
		
rent vatten 20-30 minuter. Dra ofta tillbaka ögonlocken. Om ögonbesvär som smärta,
		
blinkande, tårbildning eller röda ögon kvarstår, kontakta ögonläkare.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
Antändningsegenskaper
Klassificering
Flampunkt /Metod:

Svagt brandfarligt.
~ 180 °C(PMCC)

Självantändningstemperatur:		~ 380 °C
Eksplosionsgränsar:
Nedre Antändningsgräns
Övre antändningsgräns: 		Eldsläckningsmedel Lämplig:
Små bränder: Vattenspray eller -dimma rekommenderas; om vatten inte finns tillgängligt, använd pulver,
kolsyra (CO2) eller universalskum. Stora bränder: Använd vattenspray eller -dimma, eller universalskum.
Olämplig: 			
Använd inte massiv vattenström.
Skydd för brandpersonal Skyddsutrustning/kläder:
Undvik brandområdet utan lämpligt skydd. Bär sluten andningsapparat med övertryck (SCBA). Bär
de kemiskyddskläder som särskilt rekommenderas av tillverkaren. De kan ge lite eller inget skydd mot
värme. Vanliga brandmanskläder ger endast begränsat skydd.
Vägledning vid brandsläckning: Vid brand kan irriterande, frätande och/eller toxiska gaser bildas.
Ånga kan brinna utan lufttillförsel och vara brandfarligt antingen vid högre temperaturer eller lägre tryck.
Fin spray/dimma kan vara antändlig vid temperaturer under normal flampunkt.   Dränk brandområdet med
vatten från behörigt avstånd. Använd inte direkt stråle. Flytta behållarna från brandplatsen om det kan
utföras utan risk. Flytta inte last eller fordon om lasten har blivit utsatt för hetta. Bekämpa elden från så
långt avstånd som möjligt eller använd obemannade slanghållare eller munstycken. Använd vattenspray/
dimma för kylning. Håll dig borta från tankar som fattat eld. Vid omfattande brand bör obemannade
slanghållare eller automatiska munstycken användas; lämna området om detta inte är möjligt och låt det
brinna. Meddela myndigheterna om vätska kommer ut i avlopp eller kommunalt vatten i större mängd.
Skadliga förbränningsprodukter: Termisk nedbrytning kan ge upphov till koloxid och andra toxiska
gaser.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Utströmningseffekter
Brandfarlig vätska. Reaktivt ämne. Utför ingen rengöring eller bortforsling utan övervakning av en specialist. Utsläpp kan orsaka brand/explosion/hälso-/miljörisker. Vätskor/ångor kan antändas/reagera med
andra ämnen. Evakuera och begränsa tillträde. Håll brännbara ämnen (trä, papper, olja etc) på behörigt
avstånd från utspillt material. Rör inte skadade behållare eller utspillt material utan att vara iförd lämplig
skyddsklädsel. Håll ämnet vått med vattenspray. Stoppa läckor om det kan utföras utan risk. Små spill
kan spädas med vatten och sköljs i kloak. För större spill: Dränk med vatten och dika och dämm för
senare omhändertagande. Förhindra spridning till avlopps eller vattendrag samt till källare eller slutna
utrymmen.
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AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

Hantering
Endast för industriellt bruk. Slutna behållare kan bygga upp inre gastryck genom sönderdelning (syre),
som kan påskynda förbränningen av antändliga ämnen. Övertryck kan bryta sönder behållare/orsaka allvarliga skador/resultera i en accelererad brand. Kontrollera ofta för att upptäcka buktande eller läckande
behållare. Isolera/trycksänk om det är säkert att göra så. Använd rekommenderad skyddsutrustning.
Iaktta den försiktighet som gäller för slutna utrymmen.
Förvaring HANTERING OCH LAGRING
Lagra på avstånd från heta/gnistor/öppen eld/främmande föroreningar/reducerande medel (antändliga
ämnen). Lagra så att släckningsmedel kan användas på alla behållare från säkert avstånd/ställe. Förvaras vid 0 -38°C.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Teknisk kontroll
Både punktutsug och allmän rumsventilation krävs normalt.
Personskydd
Inandning: Om exponeringen överskrider exponeringsgränsen/gränserna skall andningsutrustning som
rekommenderats eller godkänts av tillämpligt lokalt, nationellt eller internationellt organ användas.
Hud: Hel, tät skyddsdräkt med handskar (neoprengummi), stövlar och helt huvud- och ansiktskydd
måste användas. Utrustningen måste rengöras noggrant efter varje användning.
Ögon: Ögonskydd, inklusive skyddsglasögon och ansiktsmask måste användas när risk föreligger för att
vätska skvätter/sprutar ut som luftburna partiklar eller ånga och kommer i kontakt med ögonen.
Ytterligare anmärkningar: Spill av Penetrox-S efter behandling måste omhändertas omedelbart enligt
anvisning under punkt 6. Vatten som rinner över behandlade ytor kan innehålla Penetrox-S upp till flera
veckor efter behandlingen och kontakt med pölar av denna typ av avrinning bör undvikas, och vid behov
bör denna typ av spill omhändertas enligt Punkt 6.
Ögontvättar för olycksfall samt nödduschar bör finnas i omedelbar anslutning till varje potentiell exponering. Var noga med den personliga hygienen. Man måste tvätta händerna innan man äter, dricker, röker
eller går på toaletten. Tag genast av kontaminerade kläder/tvätta noga innan de används igen.
Fogginganvisninger: Penetrox-S oxiderar och blekar. Undersök känsliga materials reaktion på medlet
innan fogging. Under foggingprocessen får endast operatörer iförd korrekt
skyddsutrustning befinna sig i behandlingslokalen. Innan allmänt tillträde till behandlade lokal tillåtas
måste en grundlig vädring genomföras.
Yrkeshygieniska gränsvärden för exponering:
Komponent Namn:
Källa / Datum
Värde / Enhet
Typ
Notering
Carcinogen
					kategori
Butanonperoxid
US (ACGIH) / 2001
0,2 PPM			
E/L
Hydrogenperoxid

US (ACGIH) / 2001

Propylenglykol

US (ACGIH) / 2001
HSE (UK) / 2000
		
ELV (IE) / 1999
		

1 ppm			
N/L		
150 ppm
8 TIMMAR / TWA.
474 mg/m3
150 ppm
8 TIMMAR / TWA.
470 mg/m3

E/L

Ingen
Ingen

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Fysisk Form:

Vätska.

Färg:

Klar, färglös.

Lukt: 		Stickande lukt
Lukttröskel: ~ 10 ppm / Lukt är inte en adekvat varningssig
				
nal för potentiellt skadliga koncen		
				
trationer i omgivande luft.
Densitet:
~ 1000 kg/m3, @ (25 °C)
Specifik
vikt:		

~ 1,0 @ (25 °C), 			Ångtäthet: Ej känd
(Vatten = 1.0 at 4°C)
Sida 3 av 6

Saneringsteknik

SÄKERHETSDATABLAD

SDB Nr.
Variant: Europa-S
Versions-Nr.: DP105Datum: 2011-11-18

PENETROX-S
Kokpunkt:

>102 °C, @ 760 mm Hg			

pH:

Ångtryck:

<5 mm Hg, @ (21 °C) 			

Viskositet: ~ 5 MPa.s, @ (20 °C), (Brookfield).

~ 5,6

Löslighet: 						Löslighet (Vatten): Blandbar (100%)
Fördelningskoeffic-					
Smält- och
ient (oktanol/vatten) i 0,92				fryspunkt:
Kow
Avdunstningshastighet:

~ -6 °C

Inga tillgängliga data.

Ytterligare fysiska och kemiska egenskaper: -

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET
Kemisk stabilitet:
Detta material är stabilt vid korrekt hantering och förvaring.
Betingelser som bör undvikas: Långvarig exponering för värme eller eld
Material som skall undvikas: Metallföreningar. Oxiderbara material. Reducerande ämnen. Svavelföreningar. Ketoner.
Sönderdelningsprodukter: Höga temperaturer/kemisk kontamination kan frigöra gas. Ofullständig förbränning ger kolmonoxid, koldioxid och andra toxiska gaser.
Vådlig polymerisation: Förväntas inte uppträda.
Reaktioner med luft och vatten: Förväntas inte uppträda.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION
Produktinformation:
PÅVERKAN PÅ ÖGON: Starkt irriterande/frätande.
PÅVERKAN PÅ HUD: Frätande
DERMAL LD50: Ej känd. För 35% hydrogenperoxid LD50 >2000 mg/kg (kanin). För 70% butanonperoxid
LD50=460 mg/kg (kanin). För propylenglykol LD50=20 800 mg/kg (kanin).
ORAL LD50: Ej känd. För 35% hydrogenperoxid LD50 =1000 mg/kg (råtta). För 40% butanonperoxid
LD50= 1017 mg/kg (råtta). För propylenglykol LD50=20 000 mg/kg (råtta).
INHALATIONS LC50: Ej känd. För 50% hydrogenperoxid LC50>0.17 mg/L (råtta). För 40% butanonperoxid LC50 = 17-50 mg/l (rått,a 4 timmar)
MÅLORGAN: Ögon, näsa, luftvägar och lungor,
Akuta hälsoeffekter (kortsiktiga). Frätar ögon och matsmätningsorgan. Kan orsaka irreversibela vävnadsskador i ogönen. Inandning av dimma eller ångorof mist or vapours may be severely irritating to
nose, throat and lungs. May cause skin irritation.
- Kroniska hälsoeffekter (långsiktiga): Begränsade bevis har rapporterats för carcinogenicitet av hydrogenperoxid för möss vid tilförsel i höga koncentrationer i deras dricksvatten (IARC Monograph 36, 1985).
The International Agency For Research on Cancer har dock konkluderat att hydrogenperoxid inte skall
klassificeras som humant carcinogen (Grupp III carcinogen).
CARCINOGENICITET
Substansnamn
NTP Status
IARC Status OSHA Status Other
Hydrogenperoxid
Ej listad		
Ej listad
Ej listad
(ACGIH) Listad (A3,
									Animal Carcinogen)
Butanonperoxid
Ej listad		
Ej listad
Ej listad
Propylenglkcol
Ej listad		
Ej listad
Ej listad
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AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Produktinformation: Ingen information tillgänglig för Penetrox-S. För in gående komponenter finns
följande information.
Komponentinformation:
¤ Butanonperoxid:
Guppies 96 hours LC50 = 44.2 mg/l
Vidare öde och spridningsvägar i miljön:
Rörlighet Fördelning mellan olika delar av miljön: På grund av sin löslighet förväntas vatten bli den
huvudsakliga miljö som påverkas av butanonperoxid -utsläpp, med en låg till medelstor risk för avdunstning. Butanonperoxid i luften tas bort genom reaktion med hydroxylradikaler. Koc-värden visar liten risk
för absorption i jord eller sediment.
Persistens och nedbrytbarhet: Biologisk nedbrytning: Mikroorganismer i kloakslam katalyserar den
snabba biologiska omvandlingen av butanonperoxid till metyletylketon, som bryts ned snabbt biologiskt.
Bioansamling: Detta material förväntas inte att bioackumuleras.
¤ Hydrogenperoxid
Ekotoxicitet: Detta material kan vara giftigt för vattenlevande organismer.
Toxicitet för Fisk:/Paddor
Test-typ
Arter
LC50 / 96 HOURS
Fathead minnow

Värde / Enhet
37,4 mg/l

Toxicitet för vattenlevande invertebrater:
Test-typ
Arter
EC50 / 24 HOURS
Daphnia magna
LC50 / 48 HOURS
Daphnia pulex

Värde / Enhet
7,7 mg/l
2,4 mg/l

Toksicitet för vattenlevande Sniglar;:
Test-typ
Arter
LC50 /96 HOURS
Sötvattenssnigel

Värde / Enhet
17,7 mg/l

Vidare öde och spridningsvägar i miljön:
I vattenmiljö undergår hydrogenperoxid olika reduktionseller oxidationsprocessar och sönderdelas till vatten och syre. Halveringstiden för hydrogenperoxid i sötvatten varierar mellan 8 timmar och 20 dagar, och i luft mellan 10 och 20 timmar, och i jord från minuter till
timmar beroende på mikrobiologisk aktivitet och metallföroreningar.
¤ Propylenglykol
Ekotoxicitet: Detta material förväntas vara icke-vådligt för vattenlevande arter.
Akut toxicitet för fisk
LC50 / 96 HOURS sheepshead familj. 23,800 mg/l
Akut toxicitet för vatteninvertebrater
EC50 / 48 HOURS hinnkräfta (vattenloppa) > 43,500 mg/l
Toxicitet för vattenväxter
EC50 / 72 HOURS grönalger. > 19,000 mg/l
Toxicitet för mikroorganismer
Inga data tillgängliga.
Kronisk toxicitet för fisk
Inga data tillgängliga.
Kronisk toxicitet för vatteninvertebrater
IC25 / vattenloppa. 13,470 mg/l (En reproduktiv studie över tre generationer).
WGK 1
(Något vattenfarligt)
Vidare öde och spridningsvägar i miljön
Rörlighet Fördelning mellan olika delar av miljön: Miljöutsläpp av propylenglykol har en tendens att
avdelas till vatten och jord, med liten potential för avdunstning.
Persistens och nedbrytbarhet Biologisk nedbrytning: Biodegraderas med lätthet i aeroba förhållanSida 5 av 6
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den. Det föreligger bevis på att nedbrytning sker under anaeroba förhållanden.
Bioansamling: Detta material förväntas inte att bioackumuleras. BCF < 1.5

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING
Följ gällande lokala, nationella och internationella föreskrifter med avseende på bortskaffande av fast
avfall och riskavfall och/eller bortskaffande av behållare. Fast avfall som markfyllning på tillåtna platser.
Bränn koncentrerad vätska, utspädd med rent, lågvisköst bränsle.  Undvik uppflamning och säkerställ
att avgaserna uppfyller alla tillämpliga standarder/bestämmelser. Utspätt vattenhaltigt avfall är biologiskt
nedbrytbart. Undvik överbelastning/förgiftning av växtbiomassa. Se till att utsläpp följer rådande bestämmelser

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION
Korrekt transportbenämning
ADR
ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID (CONTAINS 7% METHYL ETHYL
		
KETONE PEROXIDE IN WATER)
IMDG
ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID (CONTAINS 7% METHYL ETHYL
		
KETONE PEROXIDE IN WATER)
Marine pollutant:
No
ID-nr.
ADR
UN3105
ID-nr.
IMDG
UN3105
Riskklass
ADR/VLG 5.2
Riskklass
IMDG
5.2, PGII
EMS No.
F-J, S-R
Riskklass
ICAO/IATA 5.2, PGII
Riskklass
RID/VSG
5.2
PG
ADR
II
PG
IMDG
II
TREM-Card IMDG
CEFIC TEC(R)- 52GP1-L

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
EU Etikettinformation:		

Symbol: Frätande, C

									
									
											C		
R-fras R22 - Farligt att förtära. R34 - Frätande
S-fras S03/07/09 - Förpackningen förvaras väl tillsluten på en sval, väl ventilerad plats. S14 - Förvaras
åtskilt från brandfarliga ämnen. S24/25 - Undvik kontakt med huden och ögonen. S36/37/39 - Använd
lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S45 - Vid olycksfall,
illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION
Förklaring av övriga riskfraser: R2 Explosivt vid stöt, friktion, annan antändningsorsak. R7 Kan orsaka
brand. R8 Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.
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