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1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce 

1.1. Identifikace látky nebo přípravku:  

Další název látky: kyselina peroxyoctová 36 % 

1.2. Použití látky nebo přípravku: 

1.3. Identifikace výrobce, dovozce nebo dodavatele: 

Obchodní jméno: PROXIM s.r.o.  
Sídlo: Palackého 578, 530 02 Pardubice 
IČ: 45538727 
Telefon/Fax: 466 530 357 Email: infobl@proxim-pu.cz 
Odpovědná osoba: Ing. Jan Kroupa 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace: 

Toxikologické informační středisko: Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2; 
Telefonní číslo (nepřetržitě): 224 919 293, 224 915 402  

2. Údaje o nebezpečnosti přípravku 

2.1. Klasifikace látky nebo přípravku podle zákona: 
Výstražný symbol: O (oxidující)  C (žíravý)  N (nebezpečný pro životní prostředí)          
R - věty: R 20/21/22, R 35, R 36/38, R 41, R 50 
S - věty: S 1/2, S 3/7, S 14, S 17, S 20, S 23, S 26, S 28, S 36/37/39, S 45, S 51, S 61  
Úplné znění R-vět a S-vět – viz bod 16. 

Přípravek je klasifikován jako nebezpečný (podle Směrnice 1999/45/ES). 

2.2. Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:  
toxicita a nebezpečnost je dána žíravými a oxidačními účinky PERSTERILU 
Při požití: leptá sliznice zažívacího traktu 
Při kontaktu s pokožkou: silný leptavý účinek, pálení až tvorba puchýřů. Rozsah poškození závisí na době 
expozice a koncentraci roztoku 
Při zasažení očí: silný leptavý účinek, páry silně dráždí  
Při inhalaci: dráždí a leptá sliznice dýchacích cest, silný kašel 

2.3. Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku: nebezpečný 
pro životní prostředí, vysoce toxický pro vodní organismy 

2.4. Možné nesprávné použití látky/přípravku: Neuvádí se 
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3. Složení / Informace o složkách 

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:  

Chemický název 
Obsah 

% 
CAS EINECS 

Bezp. 
symbol 

R-věty S-věty 

Kyselina peroxyoctová 32 - 36 79-21-0 201- 186-8 C, O, N 
7-10-20/21/22-

35-50 

(1/2-)3/7-14-
36/37/39-45-

61 

Peroxid vodíku 5 - 12 7722-84-1 231-765-0 C, O 5-8-20/22-35 
(1/2-)17-26-28-

36/37/39-45 

Kyselina octová max. 25 64-19-7 200-580-7 C 10-35 (1/2-)23-26-45 

4. Pokyny pro první pomoc 

Nutnost okamžité lékařské pomoci: Doporučená 

4.1. Všeobecné pokyny:  
Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Při stavech 
ohrožujících život je třeba provádět resuscitaci: 
Postižený nedýchá - je nutné okamžitě provádět umělé dýchání 
Zástava srdce - je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce 
Bezvědomí - je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy na boku 

4.2. Při nadýchání:  
Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Podle situace lze doporučit výplach 
ústní dutiny, případně nosu vodou.  

4.3. Při styku s kůží:  
Odstraňte potřísněný oděv. Zasaženou pokožku omyjte velkým množstvím vody a mýdlem, postižené 
plochy sterilně ošetřete. Podle závažnosti postižení zajistěte lékařské ošetření. 

4.4. Při zasažení očí:  
Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka prsty (třeba i násilím). Výplach 
provádějte nejméně 15 minut. Zajistěte lékařské ošetření. K vyšetření musí být odeslán každý, i když se 
jednalo o malé zasažení. 

4.5. Při požití:  
Nevyvolávejte zvracení - hrozí nebezpečí dalšího poškození zažívacího traktu!!! Hrozí perforace jícnu i 
žaludku! Okamžitě vypláchněte ústní dutinu vodou a dejte vypít 2-5 dl chladné vody. Nepodávejte žádné 
jídlo. Ihned zajistěte lékařské ošetření. 

4.6. Další údaje:  
Nutné prostředky k zabezpečení okamžitého ošetření, které by měly být na pracovišti: Voda 
Nutnost následné lékařské pomoci po poskytnutí první pomoci (nutná/doporučená/není nutná): Nutná 

5. Opatření pro hašení požáru 

Vhodná hasiva: Tříštěná voda, pěna odolná proti alkoholu (vhodné pěnidlo FINIFLAM), hasicí prášky, oxid 
uhličitý. 
 
Hasiva, která z bezp. důvodů nelze použít: Kompaktní proud vody. 
Zvláštní nebezpečí způsobené expozicí samotné látce nebo přípravku, produktům hoření nebo vznikajícím 
plynům: Produkt hoření – kyslík, oxid uhličitý, oxid uhelnatý. Vývoj kyslíku podporuje hoření. Je třeba 
zamezit kontaktu s hořlavými látkami. Při přehřátí v ohni se mohou zásobníky nebo obaly vzhledem 
k rostoucímu tlaku plynu roztrhnout. 



 

BEZPEČNOSTNÍ LIST 
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

PERSTERIL® 36 

Změna: 0 

Strana: 3 z 7 

 

Datum vydání: 
Datum revize: 

1.9.2008 
1.9.2008 

Ověřil:     

 

Číslo výtisku:    

 

Speciální ochranné prostředky pro hasiče: Izolační dýchací přístroj, protichemický ochranný oděv 

6. Opatření v případě náhodného úniku 

Preventivní opatření pro ochranu osob: Zabránit přístup nepovolaným osobám, zdržovat se na návětrné 
straně, nepřibližovat se zápalnými zdroji. Zákaz kouření. 
Při výskytu par, prachu, aerosolu použít dýchací techniku (masku s filtrem proti kyselým parám). Zabránit 
kontaktu s kůží a očima. 
Preventivní opatření pro ochranu životního prostředí: Vyčistit co nejrychleji kontaminovaný prostor. 
Zastavit únik, jestliže je to možné bez osobního rizika. Kontaminace půdy: Zamořenou zeminu asanovat 
zředěným roztokem hydroxidu sodného nebo suspenzí hydroxidu vápenatého. Čistící metody: Uniklý 
přípravek nechat nasáknout do inertního materiálu (písek, křemelina) a poté předpisově zlikvidovat. Na 
sběr uniklého přípravku nepoužívat nádoby z železa a zinku, používat pouze nádoby z plastu. V žádném 
případě neasanovat pilinami nebo jinými hořlavými látkami. 
Ostatní - viz body 8, 13. 

7. Zacházení a skladování 

7.1. Pokyny pro zacházení:  
Osoby, které s produktem manipulují, musí být prokazatelně seznámeny s jeho vlastnostmi a nebezpečím, 
které z nich vyplývá. Při manipulaci s produktem musí být zajištěna jeho ochrana proti znečištění, zvláště 
látkami organického charakteru a látkami obsahujícími ionty těžkých kovů (např. před rzí). Při manipulaci s 
produktem musí být používány osobní ochranné pomůcky – viz kap. 8. 
Při přelévání používat vhodná čerpadla, násosky nebo nálevky. Zajistit důkladné odvětrávání prostor. 
Odstranit zdroje plamene. Při práci nepít, nejíst a nekouřit. Produktem znečištěné materiály (papír, textil) 
se mohou vznítit. Znečištěné materiály je třeba proprat velkým množstvím vody a pevné zbytky materiálu 
předpisově zlikvidovat - nesmí přijít do komunálního odpadu. Zamezit přiblížení zápalných zdrojů. 

7.2. Pokyny pro skladování:  
Skladuje se v původních neporušených obalech, při teplotě nejvýše 20oC, nejnižší přípustná skladovací 
teplota je -30oC. Sklad musí být dobře větratelný, s možností odsávat výpary. Je zakázána manipulace 
s otevřeným ohněm. 
Chránit před znečištěním, zvláště látkami organického charakteru a látkami obsahujícími ionty těžkých 
kovů (např. před rzí). Přestože stabilizovaný roztok vykazuje při normální teplotě poměrně malý úbytek 
kyseliny peroxyoctové, je nutné počítat s přirozeným poklesem její koncentrace, který je možno omezit 
pouze skladováním při teplotách kolem 0°C. 
Obaly nesmí být plynotěsně uzavřeny, přirozeným rozkladem kyseliny peroxyoctové vzniká kyslík, který by 
mohl vyvolat přetlak v plně uzavřeném systému. Certifikované obaly s odvzdušňovacím uzávěrem z 
polyethylenu (HDPE). 

8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 

8.1. Expoziční limity:  
Peroxid vodíku PEL: 1 mg/m3

; NPK-P: 2 mg/m3  

Kyselina octová PEL:  25 mg/m3; NPK-P: 35 mg/m3 

8.2. Omezování expozice:  
Zajistit důkladné větrání a zavedení technických opatření k zamezení úniku přípravku do prostředí. Zajistit 
nasávací dávkovací techniku. Zamezit znečištění přípravku při zpětném toku při čerpání. Zajistit proškolení 
pracovníků v rozsahu tohoto bezpečnostního listu. 

8.2.1. Omezování expozice pracovníků 
Dodržovat technická opatření plynoucí ze stupně nebezpečnosti produktu, dodržovat pracovní postupy a 
pravidla bezpečnosti a hygieny při práci. Pracoviště vybavit varovnými nápisy, hasicími přístroji a 
havarijními pokyny. 
Zajistit dostatečné větrání pracoviště, sledovat zda koncentrace nedosáhne expozičních limitů. 
Používat ochranné pomůcky. Dodavatel musí ručit za odolnost ochranných pomůcek vůči dané chemikálii. 
CZ – Nařízení vlády č. 21/2003 Sb. 
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EU – Směrnice 89/686/EHS ve znění změn a doplňků 
a) ochrana dýchacích cest: ochranná maska s filtrem proti kyselým parám (žlutý filtr „V“ – AUER 

Gasfilter A) 
b) ochrana rukou: gumové nebo PVC rukavice  
c) ochrana očí: obličejový štít 
d) ochrana kůže: keprový oděv, holínky, gumová nebo umělohmotná zástěra 

8.2.2. Omezování expozice životního prostředí 
Minimalizovat úniky, nevypouštět kontaminovanou vodu do kanalizace, vodních toků a půdy. 

8.2.3. Další údaje 
Při práci s produktem je zakázáno jíst, pít a kouřit. Produkt nesmí přijít do styku s pokožkou, jeho páry 
nesmí být vdechovány. Při potřísnění oděvu nebo ochranných pomůcek je nutná jejich okamžitá výměna 
za čisté. Musí být zajištěno, že správné ochranné pomůcky jsou dosažitelné pro potenciální uživatele. 

9. Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1. Vzhled 

Skupenství: Kapalina  

Barva: Bezbarvá až nažloutlá 

Zápach: Ostrý, charakteristický octový zápach  

9.2. Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí 
Hodnota pH (při 20°C) v dodávané formě: < 1; (2,9 - 0,5 % roztok) 
Bod (rozmezí teplot) varu (°C) Nad 80 °C se rozkládá 
Bod vzplanutí (°C): 54,5 ± 1,6 
Bod tání (°C): -37 
Hořlavost:  hořlavá kapalina II. třídy 
Výbušnost obj. %: 
- dolní mez LEL (ml/m3) 
- horní mez výbušnosti 

 
900 
Není stanoveno 

Oxidační vlastnosti: silné oxidační vlastnosti 
Tlak par (při –5 / 20 / 40 °C) v kPa: 0,29 kPa / 1,62 kPa / 5,14 kPa 
Hustota při 20 °C: 1 166,7 kg/m3 
Rozpustnost ve vodě: Neomezeně 
Rozpustnost v tucích: Neuvádí se 
Rozdělovací koeficient  
n-oktanol/voda: 

Neuvádí se 

Viskozita (mm2/s): 2,20 
Hustota par vztažená na vzduch: Neuvádí se 
Rychlost odpařování: Neuvádí se 

9.3. Další informace  
Teplota vznícení (°C): 210 ± 5,4  
Teplotní třída T3 

10. Stálost a reaktivita 

Výrobek se rozkládá exothermně. Při teplotách nad 80 °C nebo v přítomnosti katalyzátorů okamžitý 
spontánní rozklad doprovázený silným vývojem tepla. Není-li postaráno o odvod tohoto tepla, dochází k 
dalšímu zvyšování teploty roztoku a prudkému rozkladu přípravku. 

10.1. Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat:  
Vysoká teplota, sluneční světlo (viz bod 7.1). Zabránit elektrostatickému výboji. Zabránit styku s 
plamenem. 

10.2. Materiály, kterých je třeba se vyvarovat:  
ionty těžkých kovů, mechanické nečistoty, organické látky, alkálie 
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10.3. Nebezpečné produkty rozkladu:  
Produkt je stabilizován množstvím stabilizátoru do 0,05% hm. Přesto je nutno dodržovat ustanovení bodu 
7, 10.1 a 10.2. Při správném skladování a manipulaci (dle bodu 7) nedochází k rozkladu a nevznikají žádné 
nebezpečné produkty. Při kontaktu s 10.2 je podle rozsahu znečištění možný pozvolný až bouřlivý rozklad 
za vývoje kyslíku. Dalšími rozkladnými produkty jsou při hoření CO a CO2; při hydrolýze pak kyselina 
octová, voda. 

11. Toxikologické informace 

11.1. Účinky nebezpečné pro zdraví plynoucí z expozice látce nebo přípravku: Neuvedeno 

11.2. Známé dlouhodobé i okamžité účinky expozice látce nebo přípravku: 
Dráždivost a žíravost: 
Při inhalaci: dráždivý účinek 
Při zasažení očí: dráždivý účinek 
Akutní toxicita: 
LD 50 = 1540 mg/kg (krysa) p.o.  
LD 50 = 210 mg/kg (myš) p.o.  
LD 50 = 1410 mg/kg (králík) dermálně 
LD 50 = 4080 mg/m3 (krysa) 4 h inhalačně pro 5 % kyselinu peroxyoctovou 
LD 50 = 450-690 mg/m3 (krysa)  inhalačně 
Toxicita po opakováných dávkách: Neuvedeno 
Toxikokinetika: Neuvádí se 
Metabolismus a distribuce: Neuvádí se 
Senzibilizace: Neuvádí se 
Narkotické účinky: Neuvádí se 
Karcinogenita: Neuvádí se 
Mutagenita: Neuvádí se 
Toxicita pro reprodukci: Neuvádí se 

12. Ekologické informace 

12.1. Ekotoxicita: 
LC50,ryby (mg/dm-3): 5,4 - 7; 96 hodin 
EC50, dafnie (mg/dm-3): 1,13 - 2; 48 hodin 
IC50, řasy (mg/dm-3): 1,4 - 4; 72 hodin 
EC50 , kořen sinapis -inhibice růstu: 346,8 ± 111,6 mg/l; 72 hod., 

12.2. Mobilita:  
Průsakem půdou dochází k rozkladu na kyselinu octovou, vodu a kyslík. Produkty jsou lehce biologicky 
odbouratelné. Únik do ovzduší se za běžné teploty nepředpokládá. V případě havárie je třeba dodržet 
ustanovení kapitol č.6 – 8. 

12.3. Perzistence a rozložitelnost: Výrobek se rozkládá za vzniku kyseliny octové, vody a plynného kyslíku. 
Výrobek i rozkladný produkt jsou lehce biologicky odbouratelné.  

12.4. Bioakumulační potenciál: Vzhledem k charakteru výrobku (viz fyzikálně-chemické vlastnosti) se 
nepředpokládá jeho akumulace v životním prostředí. 

12.5. Výsledky posouzení PBT: Neuvádí se 

12.6. Jiné nepříznivé účinky: Neuvádí se 

13. Pokyny pro likvidaci 

13.1. Nebezpečí při odstraňování látky nebo přípravku:  
Zbytky přípravku likvidovat spálením ve schváleném spalovacím zařízení. Malá množství lze také likvidovat 
velkým zředěním s vodou v poměru alespoň 1 : 100. Tím se v dostatečné míře vyloučí škodlivé účinky 
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kyseliny peroxyoctové (urychlení jejího rozkladu). Hydrolýzou vzniklé rozkladné produkty jsou biologicky 
odbouratelné a nepředstavují nebezpečí. Při všech druzích likvidace pracovat dle místních předpisů. 

13.2. Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a všech znečištěných obalů:  
Nepoužitý výrobek v originálním balení lze vrátit výrobci k likvidaci na jeho zařízení. Vzhledem k 
aplikačním koncentracím výrobku lze zbytky po aplikaci likvidovat zředěním vodou. Původní, vodou 
vypláchnuté obaly jsou buď cirkulační, nebo řádně vyčištěné využít k recyklaci v rámci tříděného odpadu. 

13.3. Právní předpisy o odpadech: 
Zákon 185/2001 Sb., o odpadech. 
Vyhláška MŽP a MZd 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných odpadů. 
Vyhláška MŽP 381/2001 Sb., katalog odpadů 
Vyhláška MŽP 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
Vyhláška MŽP 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků 
Nařízení vlády 197/2003 Sb., o plánu odpadového hosp. 
 

14. Informace pro přepravu 

14.1. Speciální preventivní opatření při dopravě:  
Transportní prostředky musí být vybaveny v souladu s předpisy ADR/RID, ADN/ADNR, IMDG a ICAO/IATA.  

14.2. Klasifikace pro jednotlivé druhy přepravy: 

 Pozemní přeprava 
ADR/RID 

Letecká přeprava 
ICAO/IATA 

Námořní přeprava 
IMDG 

Číslo UN 3109 3109 3109 

Bezpečnostní značka 5.2 5.2 5.2 

Pojmenování 
přepravovaných látek 

peroxid organický 
typ F, kapalný 

  

Obalová skupina II   

Látka znečišťující moře ne   

Další použitelné údaje Klasifikační kód: P1   

 

15. Informace o předpisech 

Tento bezpečnostní list byl vytvořen v souladu s Nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH) 
Pro toto látku / přípravek bylo provedeno posouzení o chemické bezpečnosti (ano/ne): Ne 

15.1. Informace týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, které musí být podle 
zákona v platném znění uvedeny na obalu látky nebo přípravku 
Název: PERSTERIL® 36 
Přípravek obsahuje: kyselina peroxyoctová max. 360 g/1 kg přípravku, označení ES 201-186-8 
 peroxid vodíku max. 120 g/1 kg přípravku, označení ES 231-765-0 
 kyselina octová max. 250 g/1 kg přípravku, označení ES 200-580-7 
R-věty: R 20/21/22, R 35, R 36/38, R 41, R 50 
S-Věty: S 1/2, S 3/7, S 14, S 17, S 20, S 23, S 26, S 28, S 36/37/39, S 45, S 51, S 61 
Symboly:   O (oxidující)  C (žíravý)  N (nebezpečný pro životní prostředí)   

15.2. Specifická ustanovení na úrovni Evropských společenství: Neuvádí se 

15.3. Právní předpisy obsahující specifická ustanovení týkající se ochrany osob nebo životního 
prostředí: 
Jde o biocidní přípravek. Omezení uvádění na trh a použití je dáno Směrnicí Evropského parlamentu a 
Rady 98/8/ES a jejími doplňky. 



 

BEZPEČNOSTNÍ LIST 
dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

PERSTERIL® 36 

Změna: 0 

Strana: 7 z 7 

 

Datum vydání: 
Datum revize: 

1.9.2008 
1.9.2008 

Ověřil:     

 

Číslo výtisku:    

 

16. Další informace 

Plné znění R-vět: 
R 20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití 
R 35 Způsobuje těžké poleptání 
R 36/38 Dráždí oči a kůži 
R 41 Nebezpečí vážného poškození očí 
R 50 Vysoce toxický pro vodní organismy 
Plné znění S-vět: 
S 1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí 
S 3/7 Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě 
S 14 Uchovávejte odděleně od alkalických kovů, alkálií a redukčních činidel 
S17  Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů 
S 20 Nejezte a nepijte při používání 
S23 Nevdechujte páry/aerosoly 
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 
S 28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody 
S 36/37/39  Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový 
štít 
S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, 
ukažte toto označení) 
S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách 
S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy 
Pokyny pro školení: Všeobecná školení pro bezpečnou práci s chemickými látkami a přípravky. 
Doporučená omezení použití: Přípravek není určen pro přímý styk s potravinami, nápoji a krmivy. 
Další informace: PERSTERIL 36 není vhodný na dezinfekci barevných kovů, oceli a gumy, kde působí 
korosivně. PERSTERIL 36 je hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Hlavním vhodným hasivem je voda. 
Při manipulaci s koncentrovaným přípravkem dodržujte bezpečnostní pokyny, uvedené na obalu přípravku 
ve formě bezpečnostních R, S vět a v kapitolách bezpečnostního listu 6-8. 
Se zředěnými aplikačními roztoky lze pracovat bez zvláštních bezpečnostních opatření. Povrchy potravin a 
předměty, které mohou přijít do styku s potravinami nebo pokrmy musí být po ošetření tímto přípravkem 
opakovaně opláchnuty pitnou vodou, do neutrální reakce oplachové vody.  
Další informace: viz bod 1.3, 1.4 
Zdroje nejdůležitějších údajů pro sestavování bezpečnostního listu: Bezpečnostní list výrobce 
Změny oproti původní verzi: revize dle legislativy REACH 
 
Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany 
životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu našich znalostí a zkušeností a jsou 
v souladu s předpisy platnými ke dni poslední revize. Informace a doporučení byly sestaveny dle poznatků 
našich a našich dodavatelů, s využitím výsledků publikovaných v odborné literatuře. Přesto údaje nemusí 
být zcela vyčerpávající a nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro 
konkrétní aplikaci a nejsou jakostní specifikací výrobku. 
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