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1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЧОВИНИ/ПРЕПАРАТУ І КОМПАНІЇ/ПІДПРИЄМСТВА 

Торгова назва 
 

: TBPIN 
 

Назва речовини 
 

: терт-бутил 3,5,5-триметилпероксігексаноат 
 

Номер CAS 
 

: 13122-18-4 
 

Дані виробника або постачальника 

Компанія 
 

: United Initiators GmbH 
 

Адреса 
 

: Dr.-Gustav-Adolph-Str. 3 
82049 Pullach  
 

Адреса електронної пошти 
особи, відповідальної за 
технічну специфікацію 
 

: contact@united-in.com 

Телефон 
 

: +49 / 89 / 74422 – 0 
 

Телефон гарячої лінії 
 

: +49 / 89 / 74422 – 0 (24 h) 
 

Рекомендоване використання хімічної речовини та обмеження у використанні 

Рекомендоване 
використання 
 

: Ініціатори полімеризації 
 

2. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ 

Класифікація GHS 

Органічні пероксиди 
 

: Тип D 

Сенсибілізація шкіри 
 

: Категорія 1 

Небезпека (гостра) для 
водних організмів у разі 
короткострокового впливу 
 

: Категорія 1 

Небезпека (хронічна) для 
водних організмів у разі 
довгострокового впливу 
 

: Категорія 1 

Маркування згідно з GHS 

Символи факторів ризику 
 

:  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Сигнальне слово : Небезпека 
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Зазначення фактора 
небезпеки 
 

: H242 Нагрівання може викликати пожежу. 
H317 Може викликати алергічну реакцію на шкірі. 
H410 Дуже токсично для водних організмів із тривалими 
наслідками. 
 

Зазначення застержених 
заходів 
 

: 
Запобігання:  

P210 Тримати подалі від нагрівання/ іскор/ відкритого 
полум'я/ гарячих поверхонь. Не палити. 
P220 Тримати/Зберігати подалі від одягу/ сильних кислот, 
основ, солей важких металів та відновлюючих речовин 
/пальних матеріалів. 
P234 Зберігати тільки у первісному контейнері. 
P235 Охолоджувати. 
P273 Уникати викиду у навколишнє середовище. 
P280 Використовувати захисні рукавички/ засоби захисту 
очей/ обличчя. 

Реагування:  

P391 Зібрати витоки. 
 

Інші фактори ризику, які не потребують класифікації 

Не відомо. 

3. СКЛАД / ДАНІ ПРО ІНГРЕДІЄНТИ 

Чиста речовина/Препарат 
 

:  Речовина 
 

Хімічна природа 
 

:  Органічний пероксид 
рідина 
 

Назва речовини 
 

: терт-бутил 3,5,5-триметилпероксігексаноат 
 

Номер CAS 
 

: 13122-18-4 
 

Компоненти 

Хімічна назва Номер CAS Класифікація Величина 
гранично 
допустимої 
концентрації, 
мг/м3 /  
Величина 
орієнтовного 
безпечного 
рівня впливу 
(ОБРВ) 

Концентрація (% 
w/w) 

терт-бутил 3,5,5-
триметилпероксігексаноат 

13122-18-4 Org. 
Perox. D; 
H242 
Skin Sens. 1; 
H317 

Hемає даних 
 

<= 100 
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Aquatic 
Acute 1; H400 
Aquatic 
Chronic 1; 
H410 
 

Пояснення скорочень див. у розділі 16. 

4. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ 

Загальна порада 
 

: Вивести з небезпечної зони. 
Покажіть цей паспорт безпеки вашому лікареві. 
Не залишати постраждалого без нагляду. 
Негайно викликати лікаря. 

 
При вдиханні 
 

: У разі знепритомнення покласти постраждалого у зручне 
положення та звернутися по медичну допомогу. 
Якщо симптоми не зникають - зверніться до лікаря. 
При вдиханні вивести постраждалого на свіже повітря. 
 

При контакті зі шкірою 
 

: При контакті негайно промити шкіру великою кількістю 
води протягом не менш 15 хвилин, одночасно знімаючі 
забруднений одяг та взуття. 
Перед повторним використанням вимити забруднений 
одяг. 
При потраплянні на шкіру промити багато водою. 
При потраплянні на одяг - зняти одяг. 
Якщо симптоми не зникають - зверніться до лікаря. 
 

При контакті з очима 
 

: При контакті з очима негайно промити великою кількістю 
води та звернутися по медичну допомогу. 
Зняти контактні лінзи. 
Захищати неушкоджене око. 
Тримати око широко розплющеним під час промивання. 
Якщо подразнення очей не зникає - порадьтеся з 
фахівцем. 
 

При заковтуванні 
 

: Очистити дихальні шляхи. 
Негайно викликати лікаря. 
 

Найважливіші симптоми і 
ефекти, як гострі, так і 
відстрочені 
 

: Може викликати алергічну реакцію на шкірі. 
 

Захист пожежників 
 

: Особи, що надають першу допомогу, повинні приділити 
особливу увагу особистій безпеці та використовувати 
рекомендований захисний спецодяг 
 

Примітки для лікаря 
 

: Лікування проводити залежно від симптомів та за 
допомогою підтримуючої терапії. 
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5. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ 

Вогненебезпечні властивості 

Температура спалаху : 94 °C 
Метод: ISO 3679 
 

Верхня вибухонебезпечна 
границя / Верхня границя 
займистості 
 

: Hемає даних  
 

Нижня вибухонебезпечна 
границя / Нижня границя 
займистості 
 

: Hемає даних  
 

Займистість (тверда 
речовина, газ) 
 

: Непридатне 
 

Відповідні пожежогасильні 
засоби 
 

: Водний струмінь 
Спиртостійка піна 
Діоксид вуглецю (co2) 
Суха хімічна речовина 
 

Засоби, непридатні для 
гасіння 
 

: Водяний струмінь великого об'єму 
 

Специфічні фактори ризику 
під час пожежогасіння  
 

: Контакт з несумісними матеріалами або вплив температур 
вище рівня самоприскорювального розкладення може 
стати причиною реакції самоприскорювального 
розкладення з вивільненням самозаймистих парів. 
Продукт горить бурхливим полум'ям. 
Зворотній спалах можливий на значну відстань. 
Випари можуть утворювати вибухові суміші з повітрям. 
Продукт не тоне у воді й може повторно зайнятися на 
поверхні води. 
Охолоджувати зачинені контейнери, які зазнали дії вогню, 
водним зрошенням. 
 

Спеціальні методи 
пожежогасіння 
 

: Не можна використовувати струмінь води, яка не містить 
газових бульбашок, оскільки він може розпилювати та 
поширювати вогонь. 
Перемістити непошкоджені контейнери із зон вогню, якщо 
це безпечно. 
Застосувати водне розбризкування для охолодження 
зачинених ємностей. 
 

Додаткова інформація : Зібрати забруднену пожежогасильну воду окремо. Не 
можна зливати її у каналізаційні стоки. 
Залишки від пожежі та забруднену пожежогасильну воду 
необхідно утилізувати згідно з місцевими нормативами. 
Використовувати протипожежні заходи, які відповідають 
місцевим обставинам та навколишньому середовищу. 
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Спеціальне захисне 
обладнання для 
пожежників 
 

: Під час гасіння пожежі використовувати автономний 
дихальний апарат у разі необхідности. 
Використовувати засоби індивідуального захисту. 
 

6. ЗАХОДИ ПРИ АВАРІЙНОМУ ВИКИДІ 

Заходи із забезпечення 
індивідуальної безпеки, 
засоби захисту та порядок 
дій у надзвичайній ситуації 
 

: Використовувати засоби індивідуального захисту. 
Усунути всі джерела займання. 
Дотримуйтеся порад з техніки безпеки та рекомендацій 
щодо засобів індивідуального захисту. 
Остерегатися накопичування випарів у вибухонебезпечних 
рівнях. Випари можуть накопичуватися у низьких місцинах. 
Не можна повертати пролиту речовину до первісного 
контейнеру для повторного використання. 
Обробляти регенерований матеріал як описано в розділі 
"Розгляд питань з утилізації". 
 

Екологічні запобіжні заходи 
 

: Не допускати потрапляння продукту до каналізаційних 
стоків. 
Запобігти подальшому протіканню або просипанню, якщо 
це безпечно. 
У разі забруднення продуктом річок та озер або водостоків 
проінформувати відповідні органи. 
 

Методи та матеріали для 
локалізації та очищення  
 

: Контакт з несумісними речовинами може спричинити 
розкладання за або нижче температури 
самоприскорюючого розкладання. 
Негайно очистити пролитий матеріал. 
Збити гази/випари/туман водним струменем. 
Щоб вимити підлогу та всі предмети, які забруднені цим 
матеріалом, використовувати велку кількість води. 
Зібрати інертним абсорбуючим матеріалом. 
Ізолювати відходи та повторно не використовувати. 
Необхідно використовувати безіскровий інструмент. 
Місцеві або національні положення можуть 
застосовуватися під час звільнення та видалення цієї 
речовини, а також тих речовин та предметів, що 
використовують для прибирання виділення. Слід 
встановити ті положення, що застосовуються. 
 

7. ПОВОДЖЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ 

Поради щодо захисту проти 
пожежі та вибуху 
 

:  Тримати подалі від нагрівання та джерел займання. 
Використовувати тільки вибухобезпечне обладнання. 
Тримати подалі від пального матеріалу. 
 

Рекомендації з правил 
безпеки під час роботи 
 

: Не вдихати випари/пил. 
Уникати впливу - отримати спеціальні інструкції перед 
використанням. 
Уникати контакту зі шкірою та очима. 
Уникати утворення аерозолю. 
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Вжити запобіжних заходів проти статичного розряду. 
Не поміщати будь-який продукт в оригінальну ємність. 
Забезпечити достатню кратність повітряного обміну та/або 
витяжку на робочих приміщеннях. 
Уникайте утримання. 
Тримати подалі від нагрівання/ іскор/ відкритого полум'я/ 
гарячих поверхонь. - Не палити. 
Заборонено палити, їсти та пити у зоні використання. 
Після роботи ретельно вимити. 
Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8. 
Людей, які є чутливими до сенсибілізації шкіри, або які 
страждають на астму, алергічні захворювання, хронічні 
або рецидивні респіраторні захворювання, не можна 
долучати до роботи, де у технологічному процесі 
використовано цей препарат. 
Захищати від забруднення. 
Див. Інженерні заходи, розділ ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ 
ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ. 
 

Умови безпечного 
зберігання 
 

: Уникати забруднення (наприклад іржа, пил, попіл), ризик 
корозії. 
Електричні установки / робочі матеріали мають 
відповідати технічним стандартам безпеки. 
Розкриті ємності необхідно обережно запечатати повторно 
та зберігати у вертикальному положенні для запобігання 
витоку. 
Зберігати у первісному контейнері. 
Тримати контейнери щільно закритими у прохолодному й 
добре провітрюваному місці. 
Зберігати відповідно до особливих національних 
нормативів. 
 

Матеріали, яких треба 
уникати  
 

: Берегти від сильних кислот, основ, солей важких металів 
та відновлюючих речовин. 
 

Рекомендована 
температура зберігання 
 

: < 30 °C 
 

Додаткова інформація 
щодо стабільності при 
зберіганні 
 

:  За нормальних умов зберігання не розкладається. 
 

8. ЗАХОДИ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ / ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

Компоненти з контрольнимі параметрами їх рівня на робочому місці 

Не містить речовин з граничними рівнями професійної дії. 

Інженерно-технічні 
заходи 

: Знизити до мінімуму концентрацію на робочому місці. 
 

Індивідуальне захисне обладнання 

Захист дихальних шляхів : У разі утворення пилу або аерозолю використовувати 
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 респіратор із затвердженим фільтром. 
 

Фільтр типу 
 

: Фільтр ABEK 
 

Захист рук 
Матеріал : бутилкаучук 
Термін просочування : 480 min 
Товщина матеріалу 
рукавичок 

: 0,5 mm 

 
Матеріал : Нітриловий каучук 
Термін просочування : 480 min 
Товщина матеріалу 
рукавичок 

: 0,4 mm 

 
 
 

Зауваження 
 

: Обирати рукавички для захисту від хімікалій залежно від 
концентрації та об'єму небезпечних речовин на 
відповідному робочому місці. Для спеціального 
використання рекомендується з'ясувати у виробника 
ступінь хімічної стійкості вищезгаданих рукавичок. Мити 
руки перед перервами та наприкінці робочого дня.  
 

Захист очей 
 

: Щільно пригнані захисні маскові окуляри 
Носити відповідні захисні окуляри, у разі існування 
загрози розбризкування також носити захисну маску. 
Забезпечити поблизу робочого місця наявність місць для 
промивання очей та аварійних душових кабін. 
 

Захист тіла та шкіри 
 

: Вибирати належний захисний одяг згідно з даними 
хімічної стійкості матеріалів та оцінки потенційної дії на 
місці. 
 

Заходи гігієни 
 

: Тримати подалі від їжі та напоїв. 
Під час використання не можна їсти або пити. 
Під час використання не можна палити. 
Мити руки перед перервами й одразу після роботи з 
продуктом. 
 

9. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

Зовнішній вигляд 
 

: рідина 
 
 

Колір 
 

:  безбарвний 
 
 

Запах 
 

:  дуже слабкий, складних ефірів 
 
 

Поріг сприйняття запаху :  Hемає даних  
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pH 
 

: Hемає даних  
 

Температура 
плавління/замерзання 
 

: < -25 °C  
(1.013 hPa) 
 

Початкова точка кипіння і 
інтервал кипіння 
 

: Розкладання: Розкладається нижче точки кипіння. 
 

Температура спалаху 
 

: 94 °C 
 
Метод: ISO 3679 
 

Швидкість випаровування 
 

:  Hемає даних  
 

Займистість (тверда 
речовина, газ) 
 

: Непридатне 
 

Верхня вибухонебезпечна 
границя / Верхня границя 
займистості 
 

: Hемає даних  
 

Нижня вибухонебезпечна 
границя / Нижня границя 
займистості 
 

: Hемає даних  
 

Тиск пари 
 

: 0,03 hPa (30 °C)  
 

Відносна густина пари  
 

: Hемає даних  
 

Густина 
 

: 0,89 g/cm3 (20 °C) 
 

Показники розчинності 
Розчинність у воді 

 
: 0,0142 g/l нерозчинний  (20 °C) 

 
Коефіцієнт розділення (н-
октанол/вода) 
 

: log Pow: 5,16 
 

 
Температура 
самоприскорюваного 
розкладу (SADT) 
 

: 60 °C 
Метод: UN-Test H.4 
SADT-Self Accelerating Decomposition Temperature. Lowest 
temperature at which the tested package size will undergo a 
self-accelerating decomposition reaction. 
 

В'язкість 
В'язкість, динамічна 

 
: 5 mPa.s ( 20 °C) 

 
Вибухові властивості 
 

: Не вибухонебезпечний 
 
 

Окислювальні властивості 
 

: Речовина або суміш не належить до класу окисників. 
Органічний пероксид  
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Показник заломлення 
 

: 1,431 (20 °C) 
 
 

10. СТІЙКІСТЬ ТА РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ 

Реакційна здатність 
 

:  Стійкий за рекомендованих умов зберігання. 
 

Хімічна стійкість 
 

:  Стійкий за рекомендованих умов зберігання. 
 

Імовірність протікання 
небезпечних реакцій  
 

: Випари можуть утворювати вибухову суміш з повітрям. 
 

Умови, яких треба уникати 
 

: Захищати від забруднення. 
Контакт з несумісними речовинами може спричинити 
розкладання за або нижче температури 
самоприскорюючого розкладання. 
Нагрівання, полум'я та іскри. 
Уникайте утримання. 
 

Несумісні матеріали 
 

:  Прискорювачі, сильні кислоти та основи, солі важких 
металів, засоби зменшення 
 

Небезпечні продукти 
розкладу 

:   При пожежі та розкладенні можуть виділятися дратуючі, 
горючі, небезпечні для здоров’я /токсичні гази та випари. 
 

11. ТОКСИКОЛОГІЧНІ ДАНІ 

Гостра токсичність 

Не класифіковано на підставі наявної інформації. 

Компоненти: 

терт-бутил 3,5,5-триметилпероксігексаноат: 

Гостра пероральна 
токсичність 
 

:  LD50 (Щур): 12.905 mg/kg  
Метод: Вказівки для тестування OECD 401 
 

Гостра інгаляційна 
токсичність 
 

:  LC50 (Щур): > 0,8 mg/l  
Тривалість дії: 4 h 
Атмосфера випробування: пил/туман 
Метод: Вказівки для тестування OECD 403 
Оцінка: Речовина або суміш не мають гострої інгаляційної 
токсичності 
 

Гостра дермальна 
токсичність 
 

:  LD0 (Щур): > 2.000 mg/kg 
Метод: Вказівки для тестування OECD 402 
 

Роз'їдання/подразнення шкіри 

Не класифіковано на підставі наявної інформації. 
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Продукт: 

Зауваження : Може викликати подразнення шкіри у чутливих людей. 
 

Компоненти: 

терт-бутил 3,5,5-триметилпероксігексаноат: 

Види : Кріль 
Метод : Вказівки для тестування OECD 404 
Результат : Відсутність подразнення шкіри 

 

Серйозне ураження очей/подразнення очей 

Не класифіковано на підставі наявної інформації. 

Продукт: 

Зауваження : Випари можуть викликати подразнення очей, дихальної 
системи та шкіри. 

 

Компоненти: 

терт-бутил 3,5,5-триметилпероксігексаноат: 

Види : Кріль 
Результат : Відсутність подразнення очей 
Метод : Вказівки для тестування OECD 405 

 

Респіраторна або шкірна сенсибілізація 

Сенсибілізація шкіри 

Може викликати алергічну реакцію на шкірі. 

Сенсибілізація дихальних шляхів 

Не класифіковано на підставі наявної інформації. 

Продукт: 

Зауваження : Спричиняє сенсибілізацію. 
 

Компоненти: 

терт-бутил 3,5,5-триметилпероксігексаноат: 

Способи дії : Контакт зі шкірою 
Види : Морська свинка 
Метод : Вказівки для тестування OECD 406 
Результат : Може викликати сенсибілізацію при контакті зі шкірою. 

 

Мутагенність статевих клітин 

Не класифіковано на підставі наявної інформації. 

Компоненти: 

терт-бутил 3,5,5-триметилпероксігексаноат: 

Генетична токсичність in : Тип випробувань: Дослідження зворотної мутації у 
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vitro 
 

бактерій (AMES) 
Метод: Вказівки для тестування OECD 471 
Результат: негативний 
 

 
 

 Метод: Вказівки для тестування OECD 473 
Результат: позитивний 
 

 
 

 Метод: Вказівки для тестування OECD 476 
Результат: негативний 
 

Генетична токсичність in 
vivo 
 

:  Види: Щур 
Спосіб застосування: Перорально 
Метод: Вказівки для тестування OECD 474 
Результат: негативний 
 

Канцерогенність 

Не класифіковано на підставі наявної інформації. 

Компоненти: 

терт-бутил 3,5,5-триметилпероксігексаноат: 

Зауваження : Ця інформація відсутня. 
 

Токсичність для репродуктивних функцій 

Не класифіковано на підставі наявної інформації. 

Компоненти: 

терт-бутил 3,5,5-триметилпероксігексаноат: 

Вплив на плідність 
 

:  Тип випробувань: Скринінг-тест впливу токсичності на 
репродуктивну функцію / внутрішньоутробний розвиток 
плода 
Види: Щур 
Спосіб застосування: Перорально 
Загальна токсичність у батьківської особини: NOAEL: 50 
мг/кг маси тіла 
Метод: Вказівки для тестування OECD 421 
 

Впливає на ембріональний 
розвиток 
 

:  Тип випробувань: Ембріофетальний розвиток 
Види: Щур 
Спосіб застосування: Перорально 
Загальна токсичність материнської особи: NOAEL: 150 
мг/кг маси тіла 
Метод: Вказівки для тестування OECD 414 
Результат: негативний 
 

Органоспецифічна токсичність (STOT) - одноразова дія 

Не класифіковано на підставі наявної інформації. 

STOT - повторна дія 

Не класифіковано на підставі наявної інформації. 



ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ 
 

TBPIN 

 

  

Версія  
2.0 

Дата перегляду:  
19.11.2020 

Номер Паспорта 
безпеки:  
600000000003 

Дата останнього випуску: 22.01.2020 
Дата першого випуску: 14.03.2016 

 
 

12 / 17 

Токсичність при багаторазовій дозі 

Компоненти: 

терт-бутил 3,5,5-триметилпероксігексаноат: 

Види : Щур, самці і самиці 
NOAEL : 160 mg/kg  
Спосіб застосування : перорально (примусове харчування) 
Тривалість дії : 90 d  
Метод : Вказівки для тестування OECD 408 

 
Види : Щур, самці і самиці 
NOAEL : 50 mg/kg  
Спосіб застосування : перорально (примусове харчування) 
Тривалість дії : 28 d  
Метод : Вказівки для тестування OECD 407 

 

Аспіраційна токсичність 

Не класифіковано на підставі наявної інформації. 

Додаткова інформація 

Продукт: 

Зауваження : Hемає даних 
 

12. ЕКОЛОГІЧНІ ДАНІ 

Екотоксичність 

Продукт: 

Екотоксикологічна оцінка 

Гостра токсичність для 
водних організмів 
 

:  Дуже токсично для водних організмів. 
 

Хронічна токсичність для 
водних організмів 
 

:  Дуже токсично для водних організмів із тривалими 
наслідками. 
 

Компоненти: 

терт-бутил 3,5,5-триметилпероксігексаноат: 

Токсичність для риб 
 

:  LC50 (Oncorhynchus mykiss (райдужна форель)): 7,03 mg/l 
Тривалість дії: 96 h 
Метод: Вказівки для тестування OECD 203 
 

 
 

  NOEC (Oncorhynchus mykiss (райдужна форель)): 3 mg/l 
Тривалість дії: 96 h 
Метод: Вказівки для тестування OECD 203 
 

Токсичність для дафній та 
інших водних безхребетних 

:  EC50 (Daphnia magna (дафнія)): > 0,52 mg/l 
Тривалість дії: 48 h 
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 Метод: Рекомендація 202 щодо тестування хімікатів згідно 
з OECD 
 

Токсичність для 
водоростей/водних рослин 
 

:  NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum 
capricornutum)): 0,04 mg/l 
Тривалість дії: 72 h 
Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно 
з OECD 
 

 
 

  EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Selenastrum 
capricornutum)): 0,51 mg/l 
Тривалість дії: 72 h 
Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно 
з OECD 
 

М-фактор (Гостра 
токсичність для водних 
організмів) 
 

: 1 

Токсичність для дафній та 
інших водних безхребетних 
(Хронічна токсичність) 
 

: NOEC (Daphnia magna (дафнія)): 0,22 mg/l  
Тривалість дії: 21 d 
Метод: Рекомендація 211 щодо тестування хімікатів згідно 
з OECD 
 

М-фактор (Хронічна 
токсичність для водних 
організмів) 
 

: 1 

Токсична дія на 
мікроорганізми 
 

:  EC50 (Бактерії): 327,02 mg/l 
Тривалість дії: 3 h 
Метод: Рекомендація 209 щодо тестування хімікатів згідно 
з OECD 
 

Стійкість та здатність до біологічного розкладу 

Компоненти: 

терт-бутил 3,5,5-триметилпероксігексаноат: 

Здатність до біологічного 
розкладу 
 

:  Результат: Не має здатності до швидкого біологічного 
розкладу. 
Метод: Вказівки для тестування OECD 301D 
 

Біонакопичувальний потенціал 

Компоненти: 

терт-бутил 3,5,5-триметилпероксігексаноат: 

Коефіцієнт розділення (н-
октанол/вода) 
 

: log Pow: 5,16 
 

Мобільність у грунті 

Hемає даних 
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Інші шкідливі ефекти 

Продукт: 

Додаткова екологічна 
інформація 
 

:  Не можна виключати екологічної небезпеки у разі 
непрофесійного використання або утилізації. 
Дуже токсично для водних організмів із тривалими 
наслідками. 
 

 

13. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ З УТИЛІЗАЦІЇ 

Методи утилізації 

Відходи з залишків : Не допускати потрапляння продукту до каналізаційних 
стоків, водних шляхів або грунту. 
Не можна забруднювати ставки, водотоки або дренажні 
канави хімікатом або використаним контейнером. 
Утилізувати відходи на офіційній станції з утилізації 
відходів. 
 

Забруднена упаковка 
 

: Вивантажити залишки. 
Утилізувати як невикористаний продукт. 
Не можна повторно використовувати порожні контейнери. 
Не можна спалювати порожню бочку, або використовувати 
газовий різак. 
Утилізувати згідно з місцевими нормативами. 
 

14. ІНФОРМАЦІЯ З ТРАНСПОРТУВАННЯ 

ADR  
ООН № : UN 3105 
Належна назва при 
перевезенні 

: ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID 

   (tert-BUTYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE) 
Клас : 5.2  
Пакувальна група : Стандартом не встановлено 
Етикетки : 5.2 
Код обмежень для 
перевезення в тунелях 

: (D) 

Екологічно небезпечний : так 

IATA-DGR  
UN/ID № : UN 3105 
Належна назва при 
перевезенні 

: Organic peroxide type D, liquid 

   (tert-Butyl peroxy-3,5,5-trimethylhexanoate) 
Клас : 5.2  
Пакувальна група : Стандартом не встановлено 
Етикетки : Division 5.2 - Organic peroxides, Handling Label - Keep Away 

From Heat 
Інструкції з пакування : 570  
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(вантажні літаки) 
Інструкції з пакування 
(пасажирські літаки) 

: 570  

Код IMDG  
ООН № : UN 3105 
Належна назва при 
перевезенні 

: ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID  
(tert-BUTYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE) 

Клас : 5.2  
Пакувальна група : Стандартом не встановлено 
Етикетки : 5.2 
EmS Код : F-J, S-R 
Морський забрудник : так 

Транспортування у великих кількостях згідно з Додатком II конвенції MARPOL 73/78 і 
кодексу IBC 

Не застосовується до продукту, "як є". 

Особливі запобіжні заходи для користувача 

Класифікація(-і) транспортування наводиться тут виключно з метою інформування і 
ґрунтується лише на властивостях матеріалу без упаковки, які описані в цьому паспорті 
безпеки матеріалу. Класифікації транспортування можуть відрізнятися за режимом 
транспортування, розмірами упаковки і відмінностями регіонального і державного 
законодавства. 

15. РЕГУЛЯТОРНА ІНФОРМАЦІЯ 

Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, 
характерні для цієї речовини або суміші 

Gefahrengruppe nach § 3 BGV B4: Ib (German regulatory requirements) 
 
 

Компоненти цього продукту наведені у таких реєстрах: 

TCSI (TW) : 
 

Відповідає або входить до інвентарного переліку 
 

TSCA (US) : 
 

Всі наведені речовини позначені як активні в реєстрі TSCA 
 

AICS (AU) : 
 

Відповідає або входить до інвентарного переліку 
 

DSL (CA) : 
 

Всі компоненти цього продукту включено до канадського 
переліку небезпечних речовин (Canadian DSL list) 
 

 
ENCS (JP) : 

 
Відповідає або входить до інвентарного переліку 
 

ISHL (JP) : 
 

Відповідає або входить до інвентарного переліку 
 

KECI (KR) : 
 

Відповідає або входить до інвентарного переліку 
 

PICCS (PH) : 
 

Відповідає або входить до інвентарного переліку 
 

IECSC (CN) : 
 

Відповідає або входить до інвентарного переліку 
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NZIoC (NZ) : 
 

Відповідає або входить до інвентарного переліку 
 

16. ІНША ІНФОРМАЦІЯ 

Додаткова інформація 

Інша інформація 
 

:  Цей паспорт безпеки містить тільки таку інформацію, яка 
стосується безпеки та не замінює інформацію про продукт 
або специфікацію на продукт. 
Ці інструкції з техніки безпеки також поширюються на 
порожню упаковку, яка може містити залишки продукту. 
 

 
 

   
 

Джерела ключових даних 
для створення бази даних 
 

:  Внутрішні технічні дані, дані із специфікацій SDS за 
сировинним матеріалом, результати пошуку на порталі 
OECD eChem Portal і European Chemicals Agency, 
http://echa.europa.eu/ 
 

Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я 

H242 Нагрівання може викликати пожежу. 
H317 Може викликати алергічну реакцію на шкірі. 
H400 Дуже токсично для водних організмів. 
H410 Дуже токсично для водних організмів із тривалими наслідками. 

Повний текст інших скорочень 

Aquatic Acute : Небезпека (гостра) для водних організмів у разі 
короткострокового впливу 

Aquatic Chronic : Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі 
довгострокового впливу 

Org. Perox. : Органічні пероксиди 
Skin Sens. : Сенсибілізація шкіри 

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім 
водним шляхам; ADR - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних 
вантажів по дорогам; AICS - Австралійський перелік хімічних речовин; ASTM - 
Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CLP - Припис з класифікації 
маркування упаковки; Припис (EC) № 1272/2008; CMR - Токсична речовина, яка чинить 
карциногенну, мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт 
Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного походження 
(Канада); ECHA - Європейська хімічна агенція; EC-Number - Номер європейської спільноти; 
ECx - Концентрація, пов'язана з х% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з х% 
реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); ErCx - 
Концентрація, пов'язана з реакцією х% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована 
система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна 
практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна 
авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що 
перевозять небезпечні хімічні вантажі насипом; IC50 - Напівмаксимальна інгибіторна 
концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації;IECSC - Перелік 
існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - 
Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та 
охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський 
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список існуючих хімікатів; LC50 - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції; 
LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - 
Міжнародна конвенція з запобігання забруднення моря з суден; n.o.s. - Не зазначено 
інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з 
відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження 
впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного 
співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням 
довкілля; PBT - Стійка біоаккумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський 
перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності; 
REACH - Розпорядження (EC) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно 
реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про 
міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - 
Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; SVHC - особливо 
небезпечна речовина; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TSCA - Закон про контроль 
токсичних речовин (США); UN - ООН; UNRTDG - Рекомендації ООН з перевезення 
небезпечних вантажів; vPvB - Дуже стійка та дуже біоаккумулятативна 

Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних 
та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для 
безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і 
не може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки 
конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що 
використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі, 
якщо інакше не зазначено у тексті. 

 
UA / UK 


