
ÖRYGGISLEIÐBEININGAR                 
SLYS: Hafið samband við 
lækni eða Eitrunarmiðstöð, 
sími: 543-2222.  Sími 
neyðarlínu er 112. 

1. Vöruheiti: 

OXIVIR 
Framleiðandi: 
JohnsonDiversey 
Weston Favell Centre 
Northampton NN3 8PD, UK 

2. Samsetning/upplýsingar um innihald: 
Inniheldur m.a. Vetnisperoxíð. 
Varnaðarmerki: Ekki merkingarskylt. 
Hættusetningar:  
Varnaðarsetningar:   
 
3. Varúðarupplýsingar: 
Engar sérstakar hættur fyrir notendur.  
 
4. Skyndihjálp: 
Innöndun:  Flytjið viðkomandi í ferskt loft. Leitið læknis ef 

óþægindi eru viðvarandi. 
Augu:  Skolið strax með vatni í 15-30 mínútur með 

augnlokin útglennt svo vatn eigi greiða leið í augun.  
Leitið læknishjálpar og ráðgjafar ef ertingu linnir 
ekki. 

Húð: Engar sérstakar varúðarráðstafanir. 
Inntaka: Gefið strax glas af vatni eð a mjólk. Leitið ráðgjafar 

læknis í öllum tilvikum.  Framkallið ekki uppsölur.   
 
5. Bruni/aðferðir til að slökkva eld: 
Oxivir er ekki eldfimt efni en hefur eldnærandi eiginleika.  Ef eldur 
kemur upp þá má nota á það allar gerðir slökkviefna.  Getur gefið 
frá sér eitraðar gufur ef eldur kemur upp.   Nota skal ferskloftsgrímu 
og hlífðarfatnað (þ.m.t andlitsgrímu og hanska) við slökkvistarf. 
 
6. Efnaleki: 
Notið viðeigandi hlífðarbúnað þegar bregðast þarf við efnaleka. Ef 
um mikinn leka er að ræða ber að hindra að efnið fari ofan í 
niðurföll.  Þurrkið efnið þá upp með sandi, sagi eða kísilgúr, setjið í 
lokaðar umbúðir, merkið og  sendið til förgunar skv. §43 í 
mengunarvarnarreglugerð 48/1994.   Við lítinn leka,  þynnið efnið 
með nægu vatni niður í a. m. k. 2,5%  (25 g/ltr.) styrkleika áður en 
það er látið renna niður í  niðurföll.  Varúð – hálkumyndun. 

 
7. Meðhöndlun og geymsla: 
Blandið ekki saman við önnur efni.   
Geymið í upprunalegum umbúðum á svölum stað fjarri sólarljósi. 
Tryggið góða loftræstingu. Geymið þar sem börn ná ekki til.  

 
8. Eftirlit með mengun/persónulegur hlífðarbúnaður 
Augu:   Hlífðarbúnaður að öllu jöfnu ekki nauðsynlegur. 

Búnaður til skolunar á augum skal vera til staðar.    
Húð: Skolið hendur ef efni berst á það. 
Innöndun: Búnaður ekki nauðsynlegur. 
 

9. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar: 
Útlit:   Litlaus, glær vökvi. 
pH:   Óblandað pH ca. 1,0-2,0 
Eðlismassi:  1,00 g/cm3 við 20 °C 
Leysanleiki í vatni  Blandast vatni í öllum hlutföllum 

 
 
10. Stöðugleiki og hvarfgirni: 
Engin þekkt hættuleg niðurbrotsefni. Efnið hvarfast við sýrur. 
 
 
 
 
 
 

11. Eiturfræðilegar upplýsingar: 
LD50:  áætlað ca. >2000 mg/kg 

 
12. Hættur gagnvart umhverfinu: 
Inniheldur eingöngu efni sem flokkast sem auðveldlega 
niðurbrjótanleg. Engar hættur gagnvart umhverfinu. 
 
13. Förgun: 
Ef lítið magn, þynnið  með miklu vatni og láta renna í niðurföll 
(a.m.k. 25 g/ltr.). Vegna mikils magns,  hafið samband við söluaðila 
efnisins eða fulltrúa spilliefnamóttöku varðandi upplýsingar um 
förgun.  
 
14. Flutningar: 
EEC Reglur: Engin flokkun. 
IMDG/UN:  Engin flokkun. 
ADR: Engin flokkun. 
ICAO/IATA: Engin flokkun. 
 

15. Upplýsingar um lög, reglugerðir eða reglur sem varða 
notkun: 
Reglugerðir nr.: 236/1990 um flokkun, merkingu og meðferð 
eiturefna, hættulegra efna og vörutegunda sem innihalda slík efni.. 
Varnaðarmerki: Engin flokkun. 
Hættusetningar:  
Varnaðarsetningar:  
 
16. AÐRAR UPPLÝSINGAR 
Almenn lýsing:  Sótthreinsandi hreinsiefni. 
Útgefið:  12.05.2011 
 


