
 
 SÄKERHETSDATABLAD
STERRAD® CASSETTE

 
SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH)
 

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
Utgivningsdatum 03.07.2015

1.1. Produktbeteckning
Produktnamn STERRAD® CASSETTE
Kemiskt namn Väteperoxid

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och 
användningar som det avråds från
Användningsområde Desinfektionsmedel för medicinsk utrustning.

Endast för yrkesmässigt bruk

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Distributör 
Företagsnamn Johnson & Johnson AB
Postadress Staffans väg 2
Postnr. 191 84
Postort SOLLENTUNA
Land SVERIGE
Telefon 08-626 22 00
Fax 08-754 58 50
E-post northgate@its.jnj.com
Webbadress http://www.jjnordic.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer
Nödtelefon Ring 112:Begär giftinformation

 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt (EC) No 
1272/2008 [CLP/GHS]

Ox. Liq. 2;H272;
Acute tox. 4;H302;
Eye Dam. 1;H318;
Acute tox. 4;H332;
Skin Corr 1B;H314;
STOT SE3;H335;
Aquatic Chronic 3;H412;

Ämnets / blandningens farliga 
egenskaper

Kemikalien är oxiderande, kan intensifiera brand. Skadligt vid inandning och 
förtäring. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Irriterar luftvägarna. 
Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön.

2.2. Märkningsuppgifter
Faropiktogram (CLP)
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Sammansättning på etiketten Väteperoxidlösning
Signalord Fara
Faroangivelser H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande.

H302 Skadligt vid förtäring.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H332 Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser P260 Inandas inte ångor/dimma.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301 + P330 + P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE 
kräkning.
P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla 
nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
P304 + P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han 
eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med 
vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt 
att skölja.

2.3. Andra faror
PBT / vPvB PBT/vPvB-bedömning ej utförd.
 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.2. Blandningar
Ämne Identifiering Klassificering Innehåll
Väteperoxidlösning CAS-nr.: 7722-84-1

EG-nr.: 231-765-0
Indexnr.: 008-003-00-9

Ox. Liq. 1;H271;
Skin Corr 1A;H314;
Eye Dam. 1;H318;
Acute tox. 4;H302;
Acute tox. 4;H332;
STOT SE3;H335;
Aquatic Chronic 3;H412;

58 %

Ämne, kommentar Se avsnitt 16 för förklaring av faroangivelser (H).
 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Allmänt Nödtelefon: se avsnitt 1.4.
Inandning Frisk luft, värme och vila. Kontakta läkare om irritation kvarstår.
Hudkontakt Tag av nedstänkta kläder och tvätta huden noggrant med vatten. Fortsätt att 

skölja i minst 15 minuter och kontakta läkare. Frätskador skall behandlas av 
läkare.

Ögonkontakt Skölj omedelbart med mycket vatten. Avlägsna kontaktlinser och håll 
ögonlocken brett isär. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter, upp till 30 
minuter. Vid längre tids sköljning, använd ljummet vatten för att undvika 
skador på ögat. Transport till läkare. Fortsätt skölja under transporten.

Förtäring Skölj munnen ordentligt och ge rikligt med mjölk/vatten förutsatt att den 
skadade inte är medvetslös. FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Omedelbar 
läkarhjälp eller transport till sjukhus.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Akuta symptom och effekter Inandning av ångor/aerosoler kan irritera luftvägarna.

Kemikalien är frätande på ögonen och kan orsaka permanenta skador. 
Symptom som stark sveda, tårflöde, rodnad och dimsyn kan förekomma. I 
svåra fall finns det risk för skador på synen/blindhet.
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Hudkontakt: Frätande. Orsakar blåsor och frätsår.
Frätande vid förtäring. Ger brännande smärtor i mun, svalg och matstrupe. 
Fara för allvarliga bestående skador. Risk för genomfrätning av matstrupe och 
magsäck vid förtäring av stora mängder.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som 
eventuellt krävs
Andra upplysningar Ingen specifik information från tillverkaren. Symptomatisk behandling.
 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel Pulver, koldioxid (CO2), vattendimma, alkoholresistent skum.
Olämpliga brandsläckningsmedel Använd inte samlad vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Brand- och explosionsrisker Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Farliga förbränningsprodukter Kan inkludera, men är inte begränsade till: Syre.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal
Personlig skyddsutrustning Använd andningsapparat om produkten är utsatt för brand. Vid utrymning 

används godkänd flyktmask. Se även avsnitt 8.
Andra upplysningar Behållare i närheten av brand flyttas snarast eller kyls med vattenstråle. 

Förhindra utsläpp av släckvatten i avloppet.
 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Personliga skyddsåtgärder Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Ventilationen skall vara 

effektiv.

6.2. Miljöskyddsåtgärder
Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
Rengöringsmetod Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behållare.
Inneslutning Tömmes i för ändamålet avsedda behållare och skickas som farligt avfall i 

överensstämmelse med avsnitt 13.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Andra anvisningar Se även avsnitten 8 och 13.
 

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Hantering Undvik kontakt med hud och ögon. Undvik inandning. Sörj för tillräcklig 

ventilation. Använd skyddsutrustning enligt avsnitt 8.

Skyddsåtgärder
Råd om allmän arbetshygien Man får inte äta, dricka eller röka under arbetet. Tvätta händerna efter varje 

arbetsskift och innan måltid, rökpaus eller toalettbesök. Tvätta nedsölade 
kläder innan de används igen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Lagring Förvaras i tättsluten originalförpackning. Förvaras skyddad för värme och 

solljus. Förvaras upprättstående.

Förhållanden för säker lagring
Anvisningar angående samlagring Förvaras åtskilt från: Syror. Baser. Brandfarligt/brännbart material. Livsmedel 

och djurfoder.

7.3 Specifik slutanvändning
Specifika användningsområden Se avsnitt 1.2.
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AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gränsvärden
Ämne Identifiering Värde År
Väteperoxid CAS-nr.: 7722-84-1

EG-nr.: 231-765-0
Indexnr.: 008-003-00-9

Nivågränsvärde (NGV): 1 ppm
Nivågränsvärde (NGV): 1,4 
mg/m³
KTV: 2 ppm
KTV: 3 mg/m³

Övrig information om gränsvärden Referenser (lagar/förordningar): Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd 
om hygieniska gränsvärden, "Hygieniska gränsvärden", AFS 2011:18.

8.2 Begränsning av exponeringen
Begränsning av exponeringen på 
arbetsplatsen

Ventilationen skall vara effektiv. Personlig skyddsutrustning skall vara CE-
märkt och bör väljas i samråd med leverantören av sådan utrustning. 
Rekommenderad skyddsutrustning och angivna standarder är vägledande. 
Standarder bör vara av senaste version. En riskbedömning av 
arbetsplatsen/verksamheten (den faktiska risken) kan leda till andra 
kontrollåtgärder. Skyddsutrustningens lämplighet och hållbarhet beror på 
användningen.

Andningsskydd
Andningsskydd Använd kombinationsfilter B/P2 vid aerosolbildning. Använd EJ oxiderbart 

filtermaterial.
Hänvisning till relevanta standarder SS-EN 14387 (Andningsskydd - Gasfilter och kombinationsfilter - Fordringar, 

provning, märkning).

Handskydd
Handskydd Vid risk för hudkontakt använd lämpliga skyddshandskar. Den mest lämpliga 

handsken skall tas fram i samarbete med handskleverantören som kan 
meddela handskmaterialets genombrottstid.

Lämpliga handskar Butylgummi.
Hänvisning till relevanta standarder SS-EN 374 (Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer).

SS-EN 420 (Skyddshandskar - Allmänna krav och provningsmetoder).
Genombrottstid > 120 minuter.
Tjocklek av handskmaterial 0,7 mm
Ytterligare handskyddsåtgärder Byt handskar ofta.

Ögon- / ansiktsskydd
Ögonskydd Använd ansiktsskärm vid risk för stänk.
Hänvisning till relevanta standarder SS-EN 166 (Ögonskydd - Fordringar och specifikationer).

Hudskydd
Hudskydd (av annat än händerna) Vid risk för hudkontakt skall lämpliga skyddskläder användas.

Begränsning av miljöexponeringen
Begränsning av miljöexponeringen Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark.

Andra upplysningar
Andra upplysningar Nöddusch och möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen
 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysisk form Vätska.
Färg Färglöst.
Lukt Luktfri.
Kommentarer, Luktgräns Inte relevant.
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pH (leverans) Värde: 1-3
Testtemperatur: 20 °C

Smältpunkt/smältpunktsintervall Värde: -52 °C
Kokpunkt/kokpunktsintervall Värde: 114 °C
Kommentarer, Flampunkt Inte specificerad av tillverkaren.
Kommentarer, Avdunstningshastighet Inte specificerad av tillverkaren.
Brandfarlighet (fast form, gas) Inte specificerad av tillverkaren.
Kommentarer, Explosionsgräns Inte specificerad av tillverkaren.
Kommentarer, Ångtryck Inte specificerad av tillverkaren.
Kommentarer, Ångdensitet Inte specificerad av tillverkaren.
Relativ densitet Värde: > 1 g/cm³

Testtemperatur: 20 °C
Löslighet i vatten Blandbar. (20 °C)
Kommentarer, Fördelningskoefficient: 
n-oktanol / vatten

Inte specificerad av tillverkaren.

Kommentarer, 
Självantändningstemperatur

Inte specificerad av tillverkaren.

Kommentarer, Sönderfallstemperatur Inte specificerad av tillverkaren.
Kommentarer, Viskositet Inte specificerad av tillverkaren.
Explosiva egenskaper Inte klassificerad som explosiv.
Oxiderande egenskaper Oxiderande.

9.2 Annan information
Andra fysiska och kemiska egenskaper
Kommentar Inga ytterligare uppgifter tillgängliga.
 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet
Reaktivitet Starkt oxiderande.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabilitet Stabil vid normala temperaturer.

10.3 Risk för farliga reaktioner
Risken för farliga reaktioner Uppstår vid kontakt med oförenliga material (avsnitt 10.5) och under olämpliga 

förhållanden (avsnitt 10.4).

10.4 Förhållanden som ska undvikas
Förhållanden som skall undvikas Undvik exponering för höga temperaturer eller direkt solljus.

10.5. Oförenliga material
Material som skall undvikas Organiskt material. Syror. Baser. Reduktionsmedel. Tungmetallsalter. 

Acceleratorer.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Farliga sönderdelningsprodukter Syre. Se även avsnitt 5.2.
 

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Toxikologisk information
Andra toxikologiska data Toxikologiska data för väteperoxidlösning:

LD50 oralt råtta: 805 mg/kg kroppsvikt (OECD Guideline 401)
LC50 inandning råtta 4h: 2 mg/l (supporting study, 1977)
LD50 dermalt råtta: > 2000 mg/kg kroppsvikt (OECD Guideline 402)

Uppskattning av blandningens akuttoxicitet
Utvärdering av akut toxicitet, 
klassificering

Skadligt vid inandning och förtäring.
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Potentiella akuta effekter
Inandning Ångor irriterar luftvägarna och kan medföra hosta och andningsbesvär.
Hudkontakt Brännande smärta och allvarlig frätskada på huden.
Ögonkontakt Starkt frätande. Orsakar starka smärtor och allvarliga ögonskador. Ögonblicklig 

förstahjälp är nödvändig. Risk för skador på hornhinnan. Risk för permanent 
synskada.

Förtäring Frätande vid förtäring. Ger brännande smärtor i mun, svalg och matstrupe. 
Fara för allvarliga bestående skador.
Risk för genomfrätning av matstrupe och magsäck vid förtäring av stora 
mängder.

Irritation Kemikalien är frätande.
Frätande effekt Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Fara vid aspiration Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

vara uppfyllda.

Fördröjda effekter / upprepad exponering
Sensibilisering Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet – enstaka 
exponering

Kan orsaka irritation i luftvägarna. Klassificering: STOT SE 3: H335.

Specifik organtoxicitet – upprepad 
exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 
vara uppfyllda.

Cancerogen, Mutagen och Reproduktionstoxisk
Cancerframkallande Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

vara uppfyllda.
Ärftlighetsskador Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

vara uppfyllda.
Reproduktionstoxicitet Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

vara uppfyllda.
 

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet
Ekotoxicitet Väteperoxid:

LC50 fisk 96h: 16,4 mg/l Arter: Pimephales promelas (skadlig, men se
nedan)
EC50 daphnia 48h: 2,4 mg/l Arter: D. pulex (giftig, men se nedan)
IC50 alger 72h: 2,5 mg/l Arter: Chlorella vulgaris (giftig, men se nedan)

Väteperoxid hydrolyseras snabbt i miljön (halveringstid i sötvatten 8-31 h, i
avlopp minuter till timmar, i slam några sekunder) och förväntas därför ha låg
toxisk effekt på miljön.

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Persistens och nedbrytbarhet H2O2 spaltas spontant till O2 och vatten.

12.3 Bioackumuleringsförmåga
Bioackumuleringsförmåga Data om bioackumulering är inte kända.

12.4 Rörligheten i jord
Rörlighet Blandbar med vatten.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
PBT-bedömning, resultat PBT-bedömning ej utförd.
Resultat av vPvB-bedömningen vPvB-bedömning ej utförd.

12.6 Andra skadliga effekter
Andra skadliga effekter / Utsläpp av produkten till vattenmiljön kan lokalt ge lågt pH-värde med risk för 
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Anmärkning fiskdöd. Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark.
 

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Specificera lämpliga metoder för 
avfallshantering

Omhändertas som farligt avfall av godkänd entreprenör. Koden för farligt avfall 
(EWC-kod) är vägledande. Användaren måste själv ange riktig EWC-kod om 
användningsområdet avviker.

Produkten är klassificerad som 
farligt avfall

Ja

EWC-kod EWC: 16 09 03 Peroxider, t.ex. väteperoxid
 

AVSNITT 14: Transportinformation
14.1. UN-nummer
ADR 2014
RID 2014
IMDG 2014
ICAO/IATA 2014

14.2 Officiell transportbenämning
ADR VÄTEPEROXID, VATTENLÖSNING
RID VÄTEPEROXID, VATTENLÖSNING
IMDG HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION
ICAO/IATA HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION

14.3 Faroklass för transport
ADR 5.1 (8)
Farlighetsnummer 58
RID 5.1 (8)
IMDG 5.1 (8)
ICAO/IATA 5.1 (8)

14.4 Förpackningsgrupp
ADR II
RID II
IMDG II
ICAO/IATA II

14.5 Miljöfaror
IMDG Marine Pollutant Nej

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder
EmS F-H, S-Q

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
ADR / RID - övrig information
Tunnelrestriktionskod (E)
 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, 
hälsa och miljö
Referenser (lagar/förordningar) Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av 

ämnen och blandningar (CLP-förordningen) med senare ändringar.
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 
december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning 
av kemikalier (REACH) med senare ändringar.
Avfallsförordning, SFS 2011:927.
ADR-S 2015 (MSBFS 2015:6) samt RID-S 2015 (MSBFS 2015:2)
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15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
En Kemikaliesäkerhetsbedömning 
har utförts

Nej

 

AVSNITT 16: Annan information
Leverantörens anmärkningar Informationen i detta dokument skall finnas tillgänglig för alla som hanterar 

produkten.
Klassificering enligt (EC) No 
1272/2008 [CLP/GHS]

Ox. Liq. 2; H272;
Acute tox. 4; H302;
Skin Corr 1B; H314;
Eye Dam. 1; H318;
Acute tox. 4; H332;
STOT SE3; H335;
Aquatic Chronic 3; H412;

Lista över relevanta 
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 
och 3)

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H332 Skadligt vid inandning.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H302 Skadligt vid förtäring.
H271 Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
H272 Kan intensifiera brand. Oxiderande.

Använda förkortningar och 
akronymer

ADR: The European Agreement concerning the International Carriage of 
Dangerous Goods by Road
EWC-kod: kod från EU:s gemensamma klassificeringssystem för avfall 
(European Waste Code).
EC50: Den effektiva koncentration av ett ämne som orsakar 50 % maximal 
respons
IATA: The International Air Transport Association
IC50: Den koncentrationen av en substans som hämmar biologisk eller 
biokemisk funktion på 50% av populationen
ICAO: The International Civil Aviation Organisation
IMDG: The International Maritime Dangerous Goods Code
LC50: Den koncentration av en substans som dödar 50% av en population på 
en given tid
LD50: Letal dos, den dos som förorsakar att 50% av populationen dör
PBT: Persistent, Bioackumulerande och Toxisk (giftig)
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (mycket Persistent och mycket 
Bioackumulerande)

Viktiga källor vid utarbetandet av 
säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad från leverantör daterat: 26.01.2015

Upplysningar som har lagts till, 
raderats eller reviderats

Nytt säkerhetsdatablad.

Kvalitetssäkring av informationen Detta säkerhetsdatablad är kvalitetskontrollerat av Teknologisk Lab AB, 
Sverige och/eller av Teknologisk Institutt as, Norge, som är certifierade enligt 
ISO 9001:2008.

Version 1
Ansvarig för säkerhetsdatablad Johnson & Johnson AB
Utarbetat av Teknologisk Lab AB, Göteborg / Milvi Rohtla
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