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FISA  TEHNICA DE SECURITATE 
APA OXIGENATA 3 % 

 

= flacon x 85 ml - 

- flacon x 100 ml - 

- flacon x 1000 ml - 

 

1.DATE DE IDENTIFICARE ALE PRODUSULUI SI ALE 

PRODUCATORULUI 
 

NUMELE PRODUSULUI: APA OXIGENATA 3 % 

 

FORMULA PRODUSULUI: H2O2 

 

ALTE DENUMIRI : PEROXID DE HIDROGEN 3 % 

 

UTILIZARE:   

Pentru curățarea și debridarea rănilor. Omoară organismele patologice prin oxidare. 

Are și proprietăți hemostatice (oprește sângerările) 

 

 

2. INFORMATII ASUPRA COMPOZITIEI 

 
CAS Denumire chimica Procent 

7732-18-5 Apa 97 

7722-84-1 Perhidrol 3 

 

3. IDENTIFICAREA PERICOLELOR 
 

Potentiale efecte grave asupra sănătății: 

Periculoase în cazul contactului cu ochii (iritant). Puțin periculos în caz de contact cu pielea (iritant, 

permeabilitate), de ingestie, de inhalare (sensibilizator pulmonară). Non-coroziv pentru piele. Non-

coroziv pentru ochi. Non-coroziv pentru plămâni. Expunerea prelungită poate duce la arsuri ale pielii 

și ulcerații. Supra-expunere prin inhalare poate provoca iritarea căilor respiratorii. 

Cronică: Nu există informații găsite. 

 

4. MASURI DE PRIM AJUTOR 

 
Iritatii ochi:  Se verifica si se indparteaza eventuaele lentile de contact. Se clatesc ochii imediat cu 

multă apă rece timp de cel puțin 15 minute, cu ridicarea din când în când a pleoapelor (superioare și 

inferioare). 

 

Piele:. Spălați imediat pielea cu multă apă și săpun. Solicitati ajutor medical dacă iritația crește sau 

persistă 

Ingerare: Nu se va provoca voma, decat la indicatia personalului medical. Dacă victima este 

conștienta, se administreaza  2-4 pahare de lapte sau apă. Nu administrați nimic pe cale bucală unei 

persoane în stare de inconștiență. Solicitati asistență medicală daca apar simptome. 
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Ingerare grava - nu este cazul 

Inhalare: persoana expusa inhalarii se tranporta imediat la aer curat. Dacă nu respiră, se va face 

respirație artificială. Daca respiratia este dificila, se administreaza oxigen. Se solicita asistență 

medicală daca apar simptome. 

Indicații pentru medici: Se tratează simptomatic. 

 

5. RISC DE FOC SI EXPLOZIE 
 

Inflamabilitatea produsului: Nu este inflamabil. 

Temperatură de autoaprindere: Nu este cazul. 

Limite de inflamabilitate: Nu este cazul. 

Produse de combustie: Nu este disponibil. 

Riscuri de incendiu în prezența diferitelor substanțe: Nu este cazul. 

Pericole de explozie în prezența diferitelor substanțe: Non-exploziv în prezența flăcărilor 

deschise și scântei, de șocuri, de căldură, de materiale de reducere, din materiale inflamabile, din 

materiale organice, metale, ale acizilor, alcaliilor. 

Măsuri speciale de precauție și echipamente pentru pompieri  : Nu este cazul. 

Utilizați orice mijloace adecvate pentru stingerea incendiului din jur 

 

6. MASURI IN CAZUL SCURGERILOR ACCIDENTALE 
 

Informații generale: Utilizarea echipamentului individual de protecție adecvat. se asigura furnizarea 

de aer proaspet in incaperile inchise. 

Deversări / scurgeri : se foloseste material absoarba inert (de exemplu, mopul, vermiculit, nisip sau 

pământ), care ulterior se plasează într-un recipient adecvat. Se asigura  ventilație. 

Persoana care aplica masurile de  curățare trebuie să fie îmbrăcata în mod adecvat pentru a proteja 

pielea și ochii de contactul cu produsul și inhalarea de vapori .. Se vor spăla mâinile după curatenie. 

 

7. MANIPULARE SI DEPOZITARE 

 
Manipulare: Nu necesitaconditii speciale de manipulare. 

Depozitare: A se păstra in ambalajul original, cu busonul inchis. Se depozitează la temperaturi 

situate intre 50 C si 250C, in zone bine ventilate, departe de surse de caldura si lumina 
 

8. CONTROLUL EXPUNERII. PROTECTIE PERSONAL DIN PRODUCTIE 
 

Controale tehnice:  Utilizați o ventilație adecvată pentru a menține concentrațiile în aer scăzute. 

Echipament individual de protecție 

Ochii: Purtați ochelari de protecție  in timpul manipularii 

Piele: Purtați mănuși de protecție adecvate pentru a preveni expunerea pielii. 

Îmbrăcăminte: Purtați echipament de protecție adecvat pentru a preveni expunerea pielii. 

Limite de expunere: limite de expunere pentru peroxidul de hidrogen 3 %  nu au fost determinate 

 

9. PROPRIETATI FIZICE SI CHIMICE 

 
Aspect /Culoare/Miros/Gust:  Lichid limpede, incolor, fara miros si gust slab metalic 

pH sol 1 % in apa - neutru 

Arsen: absent 

Metale grele: absent 

Reziduu prin evaporare: max. 0,05 % 
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Densitate specifica 1.01 

Limite de dozare peroxid de hidrogen: 2,85 - 3,2 % 

 

10. STABILITATE CHIMICA SI REACTIVITATE 

 
Instabilitate la temperatura: Nu este cazul 

Condiții de Instabilitate: Lumina, excesul de căldură, materiale combustibile, materiale 

incompatibile (peroxidul de hidrogen) 

Observații speciale cu privire la reactivitate: 

Sensibila la lumină.  

Corosivitate: Non-coroziv. 

Evitati depozitarea in contact cu metale și săruri ale acestora, agenți de reducere, materiale alcaline, 

oxidanți puternici. 

 

11. INFORMATII TOXOCOLOGICE 

 
Toxicitatea acuta: LD50 (orala. sobolan): 1193 - 1270 mg/kg 

Inhalare: Nu este pericol în condiții normale de utilizare. Concentrație mare de vapori poate 

provoca disconfort. 

Ingerare: Ingerarea poate provoca arderea localizată. 

Piele: au apărut reacții de hipersensibilitate ocazionale. 

Ochi: Iritant pentru ochi, cauzand roseata si usturime. 

 

12.INFORMATII ECOLOGICE 

 
Degradare biologica: rapid biodegradabil 

Toxicitatea produselor de biodegradare: Produsul în sine și produsele sale de degradare nu sunt 

toxice. 

Observații speciale cu privire la produsele de biodegradare: Nu sunt disponibile. 

 

13.CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA DESEURILOR 

 

Metode de eliminare si containere: 

Se diluează cu apă și se spala  deșeurile  

 

14. TRANSPORT 

 
Conditii speciale de transport  Nu se aplica. 
 


