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Bezpecnostní list c.: 006249-001 (Verze 1.0) Údaj 07.12.2016

ARKEMA 420 rue d’Estienne d'Orves - 92700 Colombes – FRANCE

1. IDENTIFIKACE LÁTKY/ SMĚSI A SPOLEČNOSTI/ PODNIKU 

Všeobecný bezpecnostní list 

1.1. Identifikace produktu 

Označení směsi: Benzoyl Peroxide Paste 

Stupne : BENZOYL PEROXIDE 50% / LUPEROX® ANS 50 R E / LUPEROX® ANS 50 W E / LUPEROX® ANS50W+ E / RETIC®  BP 50 RED LV 
E / RETIC® BP 50 BLUE E / RETIC® BP 50 RED E / RETIC® BP 50 RED1 E / RETIC® BP 50 RED2 E / RETIC® BP 50 WHITE E / RETIC® BP 50 
WHITE LV E / RETIC® BP 50PF WHITE E /  

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

Použití látky nebo směsi : 
Oblasti použití : Kategorie výrobku : 

Použití jako iniciátor polymerace / tvrdidlo 
SU12: Výroba výrobků z umělých hmot, včetně slučování a 
konverze, SU11: Výroba pryžových výrobků 
Use as formulation of preparations 
SU3: Průmyslová výroba (všechny), SU11: Výroba pryžových 
výrobků 
Use as formulation in materials 
SU3: Průmyslová výroba (všechny) 

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

Dodavatel ARKEMA 
Organic peroxides 
420 rue d’Estienne d'Orves 
92705 Colombes, FRANCE 
Telefon: + 33 (0)1 49 00 80 80 
Fax: + 33 (0)1 49 00 83 96 
E-mailová adresa: pars-drp-fds@arkema.com 
http://www.arkema.com 

E-mailová adresa : Scénářem 
expozice 

arkema.peroxides-reach-uses@arkema.com 

Zástupce ARKEMA s.r.o. 
Rimska 12 
120 00 Praha 2, Česká republika 
Telefon: +420 2 5100 1141 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace 

+ 33 1 49 00 77 77 
Jednotné evropské číslo tísňového volání : 112 
Toxikologické informační středisko : +420 224 91 92 93 nebo +420 224 91 54 02 

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 

2.1. Klasifikace látky nebo směsi 

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008): 
Organické peroxidy, E, H242 
Podráždění očí, 2, H319 
Senzibilizace kůže, 1, H317 
Akutní toxicita pro vodní prostředí, 1, H400 
Chronická toxicita pro vodní prostředí, 1, H410 

Přídavné pokyny: 
Plné znění H, EUH vět uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16. 
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2.2. Prvky označení 

 
Prvky označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008): 

 
 

Výstražné symboly 
nebezpečnosti: 

 

  

 
Signálním slovem: Varování 

 
Standardní věty o nebezpečnosti: 

H242 : Zahřívání může způsobit požár. 
H317 : Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
H319 : Způsobuje vážné podráždění očí. 
H410 : Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 

Pokyny pro bezpečné zacházení: 
Prevence:  
P210 : Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření. 
P234 : Uchovávejte pouze v původním obalu. 
P273 : Zabraňte uvolnění do životního prostředí. 
P280 : Používejte ochranné rukavice/oděv a prostředek k ochraně očí/obličeje. 
Opatření:  
P302 + P352 : PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 
P333 + P313 : Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. 
P305 + P351 + P338 : PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je 
lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. 
P337 + P313 : Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. 
Skladování:  
P403 + P235 : Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. 
 
 

2.3. Další nebezpečnost 
 
 

Vlivy na životní prostředí: 
Velmi toxický pro ryby. Velmi jedovatý pro dafnie. Velmi toxický pro řasy. 
 

Fyzické a chemické nebezpečí: 
Zahřívání může způsobit požár. Tepelným rozkladem vznikají hořlavé a jedovaté zplodiny 
Tepelný rozklad za vzniku horlavých/dráždivých/toxických/...produktu. Viz kapitola 10 
 

Jiný: 
Výsledky posouzení PBT a vPvB :  Podle přílohy III nařízení REACH neobsahuje tato směs žádnou látku splňující kritéria pro látku PBT a 
vPvB. 
 

 

3. SLOŽENÍ/ INFORMACE O SLOŽKÁCH 

3.2. Směsi 
 

Chemická charakteristika směsi1: 
 

Nebezpečné složky (v souladu s přílohou II nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění pozdějších dodatků) : 
 

Chemický název1 & registrační číslo REACH2 Č.ES Č. CAS Koncentrace 
Klasifikace 

NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008 

dibenzoylperoxid (01-2119511472-50) (N° ANNEX: 617-
008-00-0) 

202-327-6 94-36-0 48 - 53 % 

Org. Perox. B; H241 
Eye Irrit. 2; H319 
Skin Sens. 1; H317 
Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; H410 
 
M-faktorem Akutně = 10 
M-faktorem Chronická = 10 

Nonylbenzoate, branched and linear (01-0000018876-55) 447-010-5 
670241-72-

2 
10 - 20 % 

Aquatic Chronic 2; H411 
 

ethan-1,2-diol; ethylenglykol (01-3229456816-28) (N° 
ANNEX: 603-027-00-1) 

203-473-3 107-21-1 < 10 % 
Acute Tox. 4 (Orálně); H302 
STOT RE 2; H373 
 

 
1: Viz kapitola 14 pro vlastní název nákladu 
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2 :Příslušné výjimky a ustanovení naleznete v textu předpisu : Přechodná doba podle článku 23 nařízení REACH ještě neuplynula. 
 

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

4.1. Popis nutných opatření první pomoci: 
 
Všeobecné pokyny: 
Nebezpečí vznícení. V případě postříkání, svlékněte ptřísněné oblečení a ihned namočte do vody 

 
Vdechnutí: 
Vyjděte na čistý vzduch. Kyslík nebo v případě nutnosti umělé dýchání. V případě přetrvávajících problémů: Hospitalizujte. 

 
Styk s kůží: 
Ihned omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. 

 
Zasažení očí: 
Ihned omyjte otevřené oči důkladně nejméně 15 minut. Odstraňte kontaktní čočky. Kontaktujte očního lékaře. 

 
Požití: 
Jestliže je postižený v bezvědomí, nevyvolávejte zvracení Konzultujte s lékařem. 

 
Ochrana osoby poskytující první pomoc: 
V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Ochranný oděv. 

 
4.2. Nejdůležitější symptomy/účinky, akutní a zpožděné: Žádné dostupné údaje. 

 
 
4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Žádné dostupné údaje. 
 
 

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

5.1. Hasiva 
 

Vhodná hasiva: Oxid uhličitý (CO2), Vodní mlha, Po ochlazení: Suchý prášek 
 
Nevhodná hasiva: Plný proud vody 

 
5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi: 

Látka prudce hoří ( ochraňte osoby před možným zasažením)., Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů 
zapálení., Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár, Tepelným rozkladem vznikají velmi reaktivní volné radikály  
Tepelným rozkladem vznikají hořlavé a jedovaté zplodiny: 

 
5.3. Pokyny pro hasiče: 

 
Speciální pokyny pro hašení: 
Haste ze vzdálenosti ( více než 15m). Kontejnery/nádrže ochlazujte mlhou vody. V případě blízkosti ohně, odstraňte kontejnery. 

 
Speciální ochranná opatření pro hasiče: 
Mějte připraven izolační dýchací přístroj a ochranný chemický oděv. 

 

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: 
Je zakázáno používat všechny zápalné zdroje - Nekuřte. Evakuujte lidi, kteří nejsou na pracovišti nezbytní a ty, kteří nemají osobní ochranný 
přístroj Nedopusťte styku s pokožkou a očima. Používejte vhodné ochranné prostředky. V případě nedostatečného odvětrání použijte dýchací 
přístroj. 
Je zakázáno používat všechny zápalné zdroje - Nekuřte. Evakuujte lidi, kteří nejsou na pracovišti nezbytní a ty, kteří nemají osobní ochranný 
přístroj 

 
6.2. Opatření na ochranu životního prostředí: 

Nevypouštějte do životního prostředí. Nenechejte vniknout do kanalizace. 
 
6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění: 

 
Čistící metody: 
Po očištění spláchněte zbytky vodou. Zachyťte odpadní vodu pro pozdější úpravu. 
 
Regenerace: 
Rozsypaný výrobek nikdy nevracejte do původní nádoby. Naberte na lopatku a přeneste do vhodné nádoby k likvidaci. Udržujte obsah ve 
vlhkém stavu. Neměly by být používány jiskřící nástroje. 
 
Eliminace: Viz oddíl 13 
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6.4. Odkaz na jiné oddíly: Žádné(ý). 
 

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení: 
 

Technická opatrení/preventivní opatrení: 
Skladovací a manipulační opatření používané u produktu: Organické peroxidy. dráždivý. Zcitlivující. Nebezpečný pro životní prostředí. U 
zpracovatelských strojů nutno zajistit větrání a odtah. Pracoviště vybavte sprchou a oční sprchou. Umístěte dosažitelně dýchací přístroj ( pro 
případ nehody). Zabezpečte přívod vody do blízkosti pracoviště. Vybavte místo protipožární přikrývkou. Proveďte ochranu zařízení 
uzemněním. 

 
Pokyny pro bezpečné nakládání: 
Na pracovišti mějte jenom takové množství, které naprosto nutně potřebujete bezprostředně k práci. Naprostá čistota pracoviště je nezbytná 
a důležitá pro bezpečnost. Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte. Je zakázáno používat všechny zápalné zdroje - Nekuřte. 
Chraňte proti znečištění. Nikdy nevracejte zpět produkt do kontejneru ze kterého byl odebraný (nebezpečí rozkladu). Peroxidy nikdy 
nesměšujte přímo s katalyzátory (riziko výbuchu). Každou složku přidávejte samostatně k pryskyřici. V případě nedostatečného odvětrání 
použijte dýchací přístroj. 

 
Hygienická opatření: 
Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání. 
Po manipulaci si umyjte ruce. Před vstupem do jídelny odložte kontaminovaný oděv a ochranné prostředky 

 
7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí: 

Skladujte v odděleném prostoru ( peroxidovém) od ostatních látek. Skladovací prostory musí být postaveny a vybaveny tak, aby nedošlo k 
překročení předepsané bezpečné teploty. Při výstavbě použijte nehořlavé materiály Uchovávejte/skladujte odděleně od oděvů/hořlavých 
materiálů. Skladujte dobře uzavřené na suchém, chladném a dobře větraném místě. Skladujte daleko od tepla a zápalných zdrojů. Nekuřte. 
Skladujte v původních obalech. Použijte pouzečisté  nádoby a nástroje beze stop nečistot Nikdy nevracejte nepoužitý materiál do 
skladovacích nádob. Nepoužívejte vyprázdněné obaly ke skladování jiných látek Chraňte kontejnery před nárazem. Zabezpečte proti vzniku 
elektrostatických nábojů. Použijte uzemněné a bezpečné elektrické vybavení. Zabezpečte izolovanou/ nenasákavou podlahu. Před 
navržením skladu se poraďte s Arkemou. 
 
Skladovací teplota: < 30 °C 
 
Skladujte mezi: 5 °C do 30 °C, ( aby byly zachovány technické vlastnosti látek).
 
Nekompatibilní látky: 
Silná oxidační činidla Silná redukční činidla Kyseliny Báze Sloučeniny těžkých kovů Těžké kovy Sirné sloučeniny Rez, popel, prach( 
nebezpečí samourychlovacího exptermního rozkladu)Silná oxidační činidla Silná redukční činidla Kyseliny Báze Sloučeniny těžkých kovů 
Těžké kovy Sirné sloučeniny Rez, popel, prach( nebezpečí samourychlovacího exptermního rozkladu) 
 
Obalový materiál:  

Doporucený: Uchovávejte pouze v původním obalu.
Uchovávejte pouze v původním obalu. 
Je třeba se vyhnout: Běžné kovy( běžné železo), měď, guma( přírodní nebo synthetická), Minerální sklo( nebezpečí rozstříknutí do 
okolí v případě prasknutí kontejneru přetlakem) 
Běžné kovy( běžné železo), měď, guma( přírodní nebo synthetická), Minerální sklo( nebezpečí rozstříknutí do okolí v případě prasknutí 
kontejneru přetlakem) 

 
7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití: Žádné(ý). 
 

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 

8.1. Kontrolní parametry: 
 

Limitní hodnoty expozice 
 
dibenzoylperoxid
Zdroj Údaj Typ hodnoty Hodnota 

(ppm) 
Hodnota 
(mg/m3) 

Poznámky 

CZ OEL 12 2007 PEL –       5 – 
CZ OEL 12 2007 NPK-P –      10 – 
ACGIH (US) 02 2012 TWA –       5 – 

 
ethan-1,2-diol; ethylenglykol
Zdroj Údaj Typ hodnoty Hodnota 

(ppm) 
Hodnota 
(mg/m3) 

Poznámky 

CZ OEL 12 2007 PEL –      50 – 
CZ OEL 12 2007 NPK-P –     100 – 
CZ OEL 12 2007 - – –  Označení kůže 
EU ELV 12 2009 STEL      40     104  Indikační hodnota 
EU ELV 12 2009 - – –  Označení kůže 
EU ELV 12 2009 TWA      20      52  Indikační hodnota 
ACGIH (US) 02 2012 TLV-C –     100 Aerosol  
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Odvozená hladina bez účinku: DIBENZOYLPEROXID : 
 

Oblast použití Vdechnutí Požití Styk s kůží 
Pracovníci 39 mg/m3  (LT, SE) 

 
 13,3 mg/kg bw/den  (LT, SE) 

 
Spotřebitelé  2 mg/kg bw/den  (LT, SE) 

 
 

 
LE : Místní působení, SE : Systémové účinky, LT : Dlouhodobý, ST : Krátkodobý 
 

Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům: DIBENZOYLPEROXID : 
 

Oddělení: Hodnota: 
Sladká voda 0,02 µg/l  
Mořská voda 0,002 µg/l  
Voda (Přerušované uvolňován) 0,602 µg/l  
Sladkovodní sediment 0,013 mg/kg dw  
Mořský sediment 0,001 mg/kg dw  
Půda 0,003 mg/kg dw  
Vliv na čistírny odpadních vod 0,35 mg/l  

 
8.2. Omezování expozice: 

 
Osobní ochranné prostředky: 

Ochrana dýchacích cest: V případě nedostatečného odvětrání použijte dýchací přístroj., Při výskytu nebezpečného kouře 
použijte izolační dýchací přístroj . 

Ochrana rukou: Rukavice ( nitrilová guma, neopren) 
Ochrana očí a obličeje: Použijte ochranné prostředky brýle/štít  (během vykládání)
Ochrana kůže a těla: Ochranný oděv
 

Omezování expozice životního prostředí: Viz oddíl 6 
 

9. FYZIKÁLNĺ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 
 

Vzhled: 

Fyzikální parametry (20°C): pevný 

Forma: pastové 
Barva: Podle typu 
 bílý, červený, modrý 

Zápach: charakteristický 
Prahová hodnota zápachu: Žádné dostupné údaje. 

pH: Žádné dostupné údaje. 

Bod tání/rozmezí bodu tání: Žádné dostupné údaje. 

Bod varu/rozmezí bodu varu: Žádné dostupné údaje. 

Bod vzplanutí:  Nevztahuje se 
Rychlost odpařování: Žádné dostupné údaje. 

Hořlavost (pevné látky, plyny): Žádné dostupné údaje. 

Tlak páry : DIBENZOYLPEROXID : 

0,009 Pa , při  25 °C  

hustota par: Žádné dostupné údaje. 

Relativní měrná hmotnost: Žádné dostupné údaje. 

Rozpustnost ve vodě: DIBENZOYLPEROXID : 

0,35 mg/l   při  20 °C (Směrnice OECD 105 pro testování) 

Rozdělovací koeficient: n-

oktanol/voda: 

DIBENZOYLPEROXID : 

log Kow : 3,2 , při  22 °C (OECD Směrnice 117) 

 NONYLBENZOATE, BRANCHED AND LINEAR : 

log Kow : 6,1 - 6,4 , při  22 °C (Směrnice OECD 117 pro testování) 

 ETHAN-1,2-DIOL; ETHYLENGLYKOL : 

log Kow : -1,36 , při  23 °C (vypočtený) 

Teplota samovznícení: Žádné dostupné údaje. 
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Teplota rozkladu: Žádné dostupné údaje. 

Teplota autokatalytického rozkladu 

(SADT) :  

 50 °C  

Viskozita: Žádné dostupné údaje. 

Výbušné vlastnosti:  

Výbušnost:  Látka nebo směs jsou organickými peroxidy klasifikovanými jako typ E. 
Oxidační vlastnosti: Organické peroxidy 

 

9.2. Jiné údaje:  

 

Obsah aktivního kyslíku: 3,30 % 

 
 

10. STÁLOST A REAKTIVITA 

10.1. Reaktivita: Žádné dostupné údaje. 
 
10.2. Chemická stabilita: 

produkt je stabilní za podmínek normálního použití a skladování.
 
10.3. Možnost nebezpečných reakcí: 

Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.
 
10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit: 

Uchovávejte při teplotě nepřesahující 30 °C 
( aby byly zachovány technické vlastnosti látek). Nepřibližujte k teplu a zdrojům zapálení.(nebezpečí exotremního rozkladu) Chraňte před 
světlem. Chraňte před mrazem. 

 
10.5. Neslučitelné materiály: 

Silná oxidační činidla, Silná redukční činidla, Kyseliny, Báze, Sloučeniny těžkých kovů, Těžké kovy, Sirné sloučeniny, Rez, popel, prach( 
nebezpečí samourychlovacího exptermního rozkladu), Dodržujte podmínky použití: urychlovačů, aminů, solí kovů. 

 
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu: 

Tepelným rozkladem vznikají velmi reaktivní volné radikály, Tepelným rozkladem vznikají hořlavé a jedovaté zplodiny:, Kysličník uhličitý, 
kyselina benzoová, benzen, fenyl benzoát, difenyl 

 

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE 

Do rizikového hodnocení byla vzata všechny údaje, které jsou k dispozici a relevantní. která se vztahují  k tomuto produktu /jeho 
komponentům či analogickým látkám/metabolitům uvedeným v oddíle 3. 
 
 

11.1. Informace o toxikologických účincích: 
 
Akutní toxicita: 
 

Vdechnutí: Podle svého složení by tento produkt neměl být škodlivý za normálních podmínek použití.   
 Nadýchání výparů teplotního rozkladu:, Nebezpečí podráždění dýchacích cest, Nelze vyloučit toxické 

účinky 

DIBENZOYLPEROXID : 
• na zvířatech : bez úmrtnosti/4 h/Krysa:  24,3 mg/l (Metoda: Směrnice OECD 403 pro testování), Oční dráždivost, 

Místní podráždění dýchacího ústrojí (Prach)
  (Účinná látka, 78 %)

NONYLBENZOATE, BRANCHED AND LINEAR : 
• na zvířatech : bez úmrtnosti/4 h/Krysa:  5,2 mg/l (Metoda: Směrnice OECD 403 pro testování), Nemá specifické 

toxické účinky (Aerosol)

ETHAN-1,2-DIOL; ETHYLENGLYKOL : 
• na zvířatech : bez úmrtnosti/6 h/Krysa:  2,5 mg/l (Metoda: , Aerosol) (Aerosol) 

FATTY ACIDS, C16-18, ZINC SALTS : 
• na zvířatech : LC50/1 h/Krysa:  > 200 mg/l

 
Požití: Podle svého složení musí být považovaný za: Mírně škodlivý při požití  

DIBENZOYLPEROXID : 
• na zvířatech : bez úmrtnosti/Krysa:  5 g/kg , Nemá specifické toxické účinky (Účinná látka, 78 %) 

NONYLBENZOATE, BRANCHED AND LINEAR : 
• na zvířatech : bez úmrtnosti/Krysa:  2.000 mg/kg  (Metoda: OECD Směrnice 423) , Nemá specifické toxické účinky

ETHAN-1,2-DIOL; ETHYLENGLYKOL : 
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• na zvířatech : LD50/Krysa:  7.712 mg/kg 

FATTY ACIDS, C16-18, ZINC SALTS : 
• na zvířatech : bez úmrtnosti/Krysa:  > 5.000 mg/kg  (Metoda: Směrnice OECD 401 pro testování)  

 
Kožní: Podle svého složení by tento produkt neměl být škodlivý za normálních podmínek použití.   

NONYLBENZOATE, BRANCHED AND LINEAR : 
• na zvířatech : bez úmrtnosti/Krysa:  2.000 mg/kg (Metoda: Směrnice OECD 402 pro testování), Nemá specifické 

toxické účinky 

ETHAN-1,2-DIOL; ETHYLENGLYKOL : 
• na zvířatech : bez úmrtnosti/Myš:  3.500 mg/kg

FATTY ACIDS, C16-18, ZINC SALTS : 
• na zvířatech : bez úmrtnosti/Králík:  > 2.000 mg/kg

 
Místní působení ( Narušení / Dráždivost / Vážné poškození očí ): 
 

Styk s kůží: Podle složení může být považovaný za :  Mírně dráždivý pro kůži 
 

Vniknutí do očí: Podle složení může být považovaný za :  Mírně dráždí oči 

DIBENZOYLPEROXID : 
• na zvířatech : Slabé dráždění očí (Směrnice OECD 405 pro testování, Králík)  

(Účinná látka, 78 %) 
 

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže: 
 

Vdechnutí: Žádné dostupné údaje. 
 

Styk s kůží: Podle svého složení:  Může vyvolat alergickou kožní reakci. 

DIBENZOYLPEROXID : 
• U člověka : Byla pozorována kožní alergie.
• na zvířatech : Silné senzibilizační účinky při styku s pokožkou. (Metoda: OECD Směrnice 429 LLNA)
 Při styku s kůží dochází k senzibilizaci. (Metoda: Směrnice OECD 406 pro testování Buehlerova 

metoda, Morče) 
 

Účinky CMR : 
 

Mutagenita: neobsahuje žádné přísady považované za genotoxické 
 

Karcinogenita:  

DIBENZOYLPEROXID : 
• na zvířatech : Bez rakovinotvorných účinků 
  (krysa a myš, Chronická, Ve stravě) 

  (krysa a myš, Chronická, kožní cesta) 

ETHAN-1,2-DIOL; ETHYLENGLYKOL : 
• na zvířatech : Bez rakovinotvorných účinků (krysa, myš, 2 roky, Ve stravě) 
 

Toxicita pro reprodukci: 
 

plodnost: Na základě dostupných dat, látka není podezřelá jako reprodukci. 

DIBENZOYLPEROXID : 
• na zvířatech : 
 

Nemá toxický dopad na plodnost 
NOAEL ( Parentální toxicita ): 500 mg/kg bw/den 
NOAEL ( plodnost ): 1.000 mg/kg bw/den 
NOAEL ( Vývojová toxicita ): 500 mg/kg bw/den 
(Metoda: Směrnice OECD 422 pro testování, Krysa, Při požití)

NONYLBENZOATE, BRANCHED AND LINEAR : 
• na zvířatech : 
 

Podrobný test účinku na rozmnožování/vývoj: Nemá toxický dopad na plodnost, Účinky na 
embryofetální a postnatální vývoj. 
NOAEL ( Parentální toxicita ): 1 g/kg 
NOAEL ( plodnost ): 1 g/kg 
NOAEL ( Vývojová toxicita ): 0,3 g/kg 
(Metoda: Směrnice OECD 421 pro testování, Krysa, Při požití)

ETHAN-1,2-DIOL; ETHYLENGLYKOL : 
• na zvířatech : 
 

Multigenerační test na reprodukci: Bez toxických efektů na reprodukci. 
NOAEL ( Parentální toxicita ): 1 g/kg 
NOAEL ( plodnost ): 1 g/kg 
(Krysa, Ve stravě)

FATTY ACIDS, C16-18, ZINC SALTS : 
 

Zárodecný vývoj: Na základě dostupných dat, látka není podezřelá jako vývojové toxicity. 

DIBENZOYLPEROXID : 
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• na zvířatech : 
 

Expozice během těhotenství: Dávky, které nejsou toxické pro organismus matky, nemají toxické účinky 
ani na plod., Bez teratogenních účinků 
NOAEL ( Vývojová toxicita ): 300 mg/kg bw/den 
NOAEL ( Mateřská toxicita ): 300 mg/kg bw/den 
(Metoda: OECD Směrnice 414, Krysa, Při požití)

NONYLBENZOATE, BRANCHED AND LINEAR : 
• na zvířatech : 
 

Expozice během těhotenství 
(Metoda: OECD Směrnice 414, Při požití)

 Pomalý vývoj plodu., Vedlejší účinky z důvodu toxicity u matky., Bez teratogenních účinků 
NOAEL ( Vývojová toxicita ): 300 mg/kg bw/den 
NOAEL ( Mateřská toxicita ): 300 mg/kg bw/den 
(Krysa) 

 Toxické vlivy na vývoj plodu, Preimplantační ztráta., Viscerální anomálie. 
NOAEL ( Vývojová toxicita ): 150 mg/kg bw/den 
NOAEL ( Mateřská toxicita ): 450 mg/kg bw/den 
(Králík) 

ETHAN-1,2-DIOL; ETHYLENGLYKOL : 
• na zvířatech : 
 

Expozice během těhotenství

 Nepřítomnost toxických účinků na vývoj plodu 
NOAEL ( Vývojová toxicita ): 
NOAEL ( Mateřská toxicita ): 1 g/kg 
(Králík, Při požití)

 Toxické účinky na vývoj plodu při toxických dávkách podávaných matce, Bez teratogenních účinků 
NOAEL ( Vývojová toxicita ): 0,15 mg/l 
NOAEL ( Mateřská toxicita ): 1 mg/l 
(Při inhalaci) 

 
Toxicita pro specifické cílové orgány : 

Jediná expozice :  
 

Vdechnutí:  
 Vdechování prachu: , Nebezpečí podráždění dýchacích cest 

 
Opakovaná expozice: Látka nebo směs nejsou klasifikovány jako škodlivina specifická pro cílové orgány, opakovaná 

expozice.  

DIBENZOYLPEROXID : 
• na zvířatech : 
 

Ve stravě:  snížení rychlosti růstu, atrofie, Cílové orgány: Varlata, NOAEL=  200mg/kg bw/den (Krysa, 2 
roky) 

 kožní cesta: Nemá specifické toxické účinky  
NOAEL=  > 833mg/kg bw/den (Myš, Opakovaná expozice)

  (Chronická) 

NONYLBENZOATE, BRANCHED AND LINEAR : 
• na zvířatech : 
 

Při požití:  zvýšení váhy orgánů, Vratný účinek během několika dní., Cílové orgány: Játra, Ledviny, 
NOAEL=  300mg/kg bw/den (Metoda: Směrnice OECD 408 pro testování, Krysa, 3 měsíce)

ETHAN-1,2-DIOL; ETHYLENGLYKOL : 
• na zvířatech : 
 

Ve stravě: Cílové orgány: Ledviny, NOAEL=  150 mg/kg (Krysa, Chronická, 52 Weeks)

 kožní cesta: NOAEL=  8.000 mg/kg (Psi, 4 Weeks)

 
Nebezpečnost při vdechnutí:  
 Nepoužitelný  
 

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE 

Ekotoxikologické hodnocení: 
 

Do rizikového hodnocení byla vzata všechny údaje, které jsou k dispozici a relevantní. která se 
vztahují  k tomuto produktu /jeho komponentům či analogickým látkám/metabolitům uvedeným v 
oddíle 3. 
 
 

 Akutní toxicita pro vodní prostředí : Vysoce toxický pro vodní organismy. 
Chronická toxicita pro vodní prostředí : Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
 

12.1. Akutní toxicita : 
 

ryba: Podle svého složení musí být považovaný za: Velmi toxický pro ryby.  

DIBENZOYLPEROXID : 
LC50, 96 h (Oncorhynchus mykiss) :  0,0602 mg/l (Metoda: Směrnice OECD 203 pro testování) 

NONYLBENZOATE, BRANCHED AND LINEAR : 
EC50, 96 h (Cyprinus carpio (kapr)) (Metoda: Směrnice OECD 203 pro testování) Bez účinku až do 
meze rozpustnosti 
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ETHAN-1,2-DIOL; ETHYLENGLYKOL : 
LC50, 96 h (Pimephales promelas (střevle)) :  72.860 mg/l (Metoda: US EPA) 

 
Vodní bezobratlí: Podle svého složení musí být považovaný za: Velmi jedovatý pro dafnie.  

DIBENZOYLPEROXID : 
EC50, 48 h (Daphnia magna (perloočka velká)) :  0,110 mg/l (Metoda: Směrnice OECD 202 pro 
testování) 

NONYLBENZOATE, BRANCHED AND LINEAR : 
48 h (Daphnia magna (perloočka velká)) (Metoda: Směrnice OECD 202 pro testování, Imobilizace) 
Bez účinku až do meze rozpustnosti 

ETHAN-1,2-DIOL; ETHYLENGLYKOL : 
EC50, 48 h (Daphnia magna (perloočka velká)) :  > 100 mg/l (Metoda: Směrnice OECD 202 pro 
testování) 

 
vodní rostliny: Podle svého složení musí být považovaný za: Velmi toxický pro řasy.  

DIBENZOYLPEROXID : 
ErC50, 72 h (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené řasy)) :  0,0711 mg/l (Metoda: Směrnice OECD 
201 pro testování) 

NONYLBENZOATE, BRANCHED AND LINEAR : 
72 h (Desmodesmus subspicatus (zelené řasy)) (Metoda: Směrnice OECD 201 pro testování, inhibice 
růstu) Bez účinku až do meze rozpustnosti 

ETHAN-1,2-DIOL; ETHYLENGLYKOL : 
ErC50, 96 h (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené řasy)) :  6.500 - 13.000 mg/l (Metoda: US EPA) 

 
Mikroorganismy:  

DIBENZOYLPEROXID : 
EC50, 30 min (Aktivovaný kal) :  35 mg/l (Metoda: OECD Směrnice 209, Inhibice dýchání) 

NONYLBENZOATE, BRANCHED AND LINEAR : 
EC50, 3 h (Aktivovaný kal) : > 1.000 mg/l (Inhibice dýchání) 

ETHAN-1,2-DIOL; ETHYLENGLYKOL : 
EC 5, 16 h (Pseudomonas putida (Bakterie)) :  > 10.000 mg/l (Metoda: DIN 38412) 

 
Toxicita pro vodní organismy / Chronická toxicita: 

 
ryba:  

NONYLBENZOATE, BRANCHED AND LINEAR : 
NOEC, 33 d (Danio rerio (danio pruhované)) :  0,043 mg/l (Metoda: OECD Směrnice 210) 

 
Vodní bezobratlí:  

DIBENZOYLPEROXID : 
EC10, 21 d (Daphnia magna (perloočka velká)) :  0,001 mg/l (Metoda: OECD Směrnice 211, 
Zpomalení reprodukce) 

NONYLBENZOATE, BRANCHED AND LINEAR : 
21 d (Daphnia magna (perloočka velká)) (Metoda: Směrnice OECD 211 pro testování, Inhibice 
růstu/inhibice reprodukce) Bez účinku až do meze rozpustnosti 

 
vodní rostliny:  

 

DIBENZOYLPEROXID : 
NOEC r, 72 h (Pseudokirchneriella subcapitata (zelené řasy)) :  0,02 mg/l (Metoda: Směrnice OECD 
201 pro testování) 

NONYLBENZOATE, BRANCHED AND LINEAR : 
72 h (Desmodesmus subspicatus (zelené řasy)) (Metoda: Směrnice OECD 201 pro testování, inhibice 
růstu) Bez účinku až do meze rozpustnosti 

 
Toxicita v nevodném prostredí / Akutní toxicita : 

 
Toxicita pro půdní organismy:    

 

DIBENZOYLPEROXID : 
LC50, 14 d (Eisenia fetida (dešťovky)) :  > 1.000 mg/kg ( Půda dw )  (Metoda: OECD směrnice 207) 
EC10, 28 d (Mikroorganismy) :  1.000 mg/kg ( Půda dw )  (Metoda: OECD Směrnice 216) 

NONYLBENZOATE, BRANCHED AND LINEAR : 
LC50, 14 d (Eisenia fetida (dešťovky)) :  > 1.000 mg/kg ( Půda dw )  (Metoda: OECD směrnice 207) 
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Zemní rostliny:    

 

NONYLBENZOATE, BRANCHED AND LINEAR : 
NOEC, 21 d (Avena sativa (oves)) :  32 mg/kg (Metoda: OECD Směrnice 208) 
NOEC, 21 d (Brassica napus (Rapeseed)) :  320 mg/kg (Metoda: OECD Směrnice 208) 

 
12.2. Perzistence a rozložitelnost : 

 
Stabilita ve vodě: 

DIBENZOYLPEROXID :
poločas rozpadu: < 2,4 h při 50 °C a pH 4 - 9 
Metoda: Směrnice OECD 111 pro testování 

 
Biologické odbourávání (Ve 
vodě): 

Všechny produkty či komponenty citované v sekci 3 a /nebo analogické látky/metabolity jsou 
snadno biologicky odbouratelné.   

DIBENZOYLPEROXID : 
Snadno biologicky rozložitelná:  71 % po 28 d (Metoda: OECD Směrnice 301 D) 
 

NONYLBENZOATE, BRANCHED AND LINEAR : 
Snadno biologicky rozložitelná:  89 % po 28 d (Metoda: OECD Směrnice 301 B) 
 

ETHAN-1,2-DIOL; ETHYLENGLYKOL : 
Snadno biologicky rozložitelná:  90 - 100 % po 10 d (Metoda: OECD Směrnice 301 A) 
 

 
12.3. Bioakumulační potenciál : 

Bioakumulace: Na základě dostupných informací není možné vypracovat závěry ohledně bioakumulačního 
potenciálu této směsi.  

DIBENZOYLPEROXID : 
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: log Kow : 3,2 , při  22 °C (Metoda: OECD Směrnice 117) 

NONYLBENZOATE, BRANCHED AND LINEAR : 
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: log Kow : 6,1 - 6,4 , při  22 °C (Metoda: Směrnice OECD 117 
pro testování) 

ETHAN-1,2-DIOL; ETHYLENGLYKOL : 
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: log Kow : -1,36 , při  23 °C (Metoda: vypočtený) 

 
12.4. Mobilita v půdě - Distribuce mezi složkami životního prostředí:  

 
DIBENZOYLPEROXID : 
 0,009 Pa,  25 °C 

 
Absorpce nebo desorpce:  
DIBENZOYLPEROXID : 
 log Koc: 3,8 ( Metoda: OECD Směrnice 121 )  
NONYLBENZOATE, BRANCHED AND LINEAR : 
 log Koc: 3,7 - 3,8 ( Metoda: Směrnice OECD 121 pro testování )  

 
12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB : 
Podle přílohy III nařízení REACH neobsahuje tato směs žádnou látku splňující kritéria pro látku PBT a vPvB. 
 

 
12.6. Jiné nepříznivé účinky: Není známo. 
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13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 

13.1. Zacházení s odpady: 
 
Odstranování produktu: Neodstraňujte zbytky vhozením do kanalizace. Produkt likvidujte spálením po naředění vhodným 

hořlavým rozpouštědlem ( v souladu s místními a národními předpisy) Obsah aktivního kyslíku musí 
být pod 1%.Požádejte o radu ARKEMA. 

 
Odstranování obalu: Nevypouštějte do životního prostředí. Obal zlikvidujte spalováním na schváleném úložišti odpadů (v 

souladu s místními a národními předpisy). Regenerovanou technologickou vodu zlikvidujte v souladu s 
místními a národními předpisy. 

 

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU 

 

Předpis 
14.1. UN 
číslo 

14.2.Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu 
14.3.Třída

* 
Označení 

14.4.
PG*

14.5. Nebezpečnost 
pro životní 
prostředí 

14.6. Zvláštní bezpečnostní 
opatření pro uživatele 

ADR 3108 
PEROXID, ORGANICKÝ, TYP E, TUHÝ 
(DIBENZOYL PEROXIDE, NONYLBENZOATE, 
BRANCHED AND LINEAR) 

5.2 5.2  ano  

ADN 3108 
PEROXID, ORGANICKÝ, TYP E, TUHÝ 
(DIBENZOYL PEROXIDE, NONYLBENZOATE, 
BRANCHED AND LINEAR) 

5.2 5.2  ano  

RID 3108 
PEROXID, ORGANICKÝ, TYP E, TUHÝ 
(DIBENZOYL PEROXIDE, NONYLBENZOATE, 
BRANCHED AND LINEAR) 

5.2 5.2  ano  

IATA Cargo 3108 
Organic peroxide type E, solid (Dibenzoyl 
peroxide, Nonylbenzoate, branched and linear) 

5.2 5.2(74F)  ano  

IATA Passenger 3108 
Organic peroxide type E, solid (Dibenzoyl 
peroxide, Nonylbenzoate, branched and linear) 

5.2 5.2(74F)  ano  

IMDG 3108 
ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID 
(DIBENZOYL PEROXIDE, NONYLBENZOATE, 
BRANCHED AND LINEAR) 

5.2 5.2  
Látka 

znečišťující moře 
EmS Number: F-J, S-R 
Značka: MP 

 

*Popis: 14.3. Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu 
14.4. Obalová skupina 

 
14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC: Nepoužitelný 

 

15. INFORMACE O PŘEDPISECH 

Bezpecnostní listy: v souladu s přílohou II nařízení (ES) č. 1907/2006 ve znění pozdějších dodatků 
 

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi: 
 
  

Legislativa o nebezpečí těžkých úrazů Samovolně reagující látky a směsi, typ C, D, E 
nebo F, nebo organické peroxidy, typ C, D, E 
nebo F P6b 
 

  
 
15.2. Posouzení chemické bezpečnosti: 

U této látky bylo provedeno hodnocení chemické bezpečnosti. (dibenzoylperoxid) 
 
KATALOGY: 

Podrobnosti o seznamu viz Příloha. 
 

16. DALŠÍ INFORMACE 

 
Plné znění H, EUH-vět vztahujících se k odstavci 2 a 3 

H241 Zahřívání může způsobit požár nebo výbuch. 
H242 Zahřívání může způsobit požár. 
H302 Zdraví škodlivý při požití. 
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. 
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. 
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H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. 

 
Bibliografie Brožura ARKEMA : Bezpečná manipulace s organickými peroxidy 
 Cahiers et notes documentaires INRS - N°186 - 1erT2002 : "Les peroxydes et leur utilisation" 
Další informace Pracovat s touto látkou může pouze osoba školená a dobře informovaná o bezpečnostních podmínkách.
 V případě použití látky jako součásti dalšího produktu, kontaktujte nás kvůli správnému označení.
 
Slovník: 
NOAEL : Úroveň expozice, při které není pozorován nepříznivý účinek (NOAEL) 
LOAEL : Nejnižší úroveň expozice, při které je pozorován nepříznivý účinek (LOAEL) 
bw : Tělesná hmotnost 
food : podání ústy 
dw : Hmotnost sušiny 
vPvB : velice perzistentní a velice bioakumulativní 
PBT : Perzistentní, bioakumulativní a toxická 
 
 
Tato informace se vztahuje na PRODUKT JAKO TAKOVÝ a je v souladu se specifikacemi ARKEMA. V prípade preparátu, nebo smesí je nezbytné 
zjistit, zda se neobjeví nové nebezpecí. Obsažené informace jsou založeny na našich znalostech o produktu v dobe vydání a jsou zpracovány v 
dobré víre, avšak pokracuje revize nekterých dat. Uživatelé jsou upozorneni na možná dodatecná nebezpecí, v prípade, že se produkt používá na 
úcely , pro kterénebyl urcen. Tento list muže být používán a rozmnožován pouze za úcelem prevence a bezpecnosti. Odkazy k legislative, 
predpisum a kódum praktických dokumentu nemohou být považovány za vycerpávající. Jedná se o odpovednost osoby, která získala produkt,  aby 
zajistila úplnost úredních dokumentu, týkajících se použití, vlastnictvía zacházení s produktem. Jedná se také o odpovednost distributoru produktu 
predat všem dalším osobám, které prijdou do styku s produktem (použití, skladování, cištení obalu, jiné operace) úplnost informací, obsažených v 
tomto bezpecnostním listu a které jsou nezbytné pro bezpecno. 
 
V tomto dokumentu jsou tisíce odděleny tečkou ".", jednotky odděluje desetinná čárka ",". 
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(A) The product contains ELINCS substances. (I) This product contains at least one component covered by an exemption available only for 
Arkema - Please consult Arkema for more information 

(B) This substance has been registered according to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH). 
(J) This product contains at least one component covered by a polymer exemption available only 
for Arkema - Please consult Arkema for more information. 
 

(C) This substance is exempt from registration according to Regulation (EC) No. 1907/2006 
(REACH). (K) Consult ARKEMA. 

(D) This product contains at least one component registered according to Regulation (EC) N° 
1907/2006 (REACH) (L) This product contains a NLP (No Longer Polymer) 

(E) This product contains at least one component exempt according to Regulation (EC) N° 
1907/2006 (REACH) (M) The mixture contains a polymer. The monomers for this polymer have been notified. 

(F) All components of this product are on the Canadian DSL (N) Consult ALTUGLAS 
(G) This product contains one or several components listed in the Canadian NDSL list. All other 
components are on the DSL list. (O) Based on alternate CAS number(s). 

(H) This product contains one or several components that are not on the Canadian DSL nor 
NDSL lists.  

In case of empty inventory, Consult ARKEMA. 
ARKEMA 420 rue d’Estienne d'Orves - 92700 Colombes – FRANCE 
 

 

 

Inventory
Name 

EINECS / 
REACH TSCA DSL / 

NDSL IECSC ENCS ISHL KECI PICCS AICS NZIOC 

BENZOYL PEROXIDE 50% (A) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) 
LUPEROX® ANS 50 R E (A) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) 
LUPEROX® ANS 50 W E (A) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) 
LUPEROX® ANS50W+ E (A) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) 
RETIC®  BP 50 RED LV E (A) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) 

RETIC® BP 50 BLUE E (A) Does not 
conform to 

Does not 
conform to 

(H) 

Does not 
conform to 

Does not 
conform to 

Does not 
conform to 

Does not 
conform to 

Conforms to
(M) 

Does not 
conform to 

Does not 
conform to 

RETIC® BP 50 RED E (A) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) 
RETIC® BP 50 RED1 E (A) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) 
RETIC® BP 50 RED2 E (A) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) 
RETIC® BP 50 WHITE E (A) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) 

RETIC® BP 50 WHITE LV E (A) Does not 
conform to 

Does not 
conform to 

(H) 

Does not 
conform to 

Does not 
conform to 

Does not 
conform to 

Does not 
conform to 

Conforms to
(M) 

Does not 
conform to 

Does not 
conform to 

RETIC® BP 50PF WHITE E (A) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) (K) 
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