
Cara menyimpan peroksida

• Jangan disimpan bersama 
dengan akselerator atau 
bahan kimia lainnya.

• Jangan mencampur  
peroksida dengan  
akselerator.

• Hindari kontak dengan  
debu, logam, atau 
bahan kimia lainnya.

• Jangan merokok.
• Hindari sumber panas.
• Hindari nyala api terbuka.
• Jangan pernah 

memanaskan peroksida.

Cara menangani peroksida

• Kenakan kacamata keselamatan.
• Kenakan sarung tangan dan pakaian 

pelindung yang sesuai.
• Bersihkan tumpahan dengan segera.
• Gunakan selalu bahan-bahan yang 

kompatibel ketika menangani.

• Simpanlah di ruang yang sejuk dan 
jauh dari sinar matahari langsung.

• Perhatikan suhu penyimpanan 
maksimal dan minimal sebagaimana 
yang tercetak pada kemasan dan SDS.

• Simpan dalam kemasan aslinya.
• Tutup kemasan setelah digunakan.

Memimpin 
dalam hal 
keamanan

Tindakan yang harus 
dilakukan dalam hal terjadi:

Hubungi perwakilan Nouryon  
setempat untuk informasi selengkapnya. 
www.nouryon.com

Tertelan

Minum air yang banyak dan segera 
konsultasikan dengan dokter. 
Jangan dipaksa (dirangsang) 
untuk dimuntahkan.

Kebakaran

Hubungi pemadam kebakaran. 
Padamkan api kecil dengan bubuk 
atau karbon dioksida dan gunakan/
siram dengan air.

Kontak pada mata

Pertama-tama bilas dengan 
air selama minimal 15 menit. 
Carilah selalu perawatan medis.

Cuci dengan air dan sabun.

Kontak pada kulit

Tumpahan

Cairan: serap dengan bahan yang 
lembam dan tambahkan air.  
Zat padat/pasta: bersihkan dengan alat 
bantu yang sesuai dan tambahkan air. 
Bawa ke tempat yang aman dan lakukan 
pembuangan sesegera mungkin.

Di samping menjadi pemasok tepercaya Cadox®, Butanox®, Perkadox®, 
dan Trigonox®, Nouryon diakui sebagai pemimpin global dalam hal keamanan 
peroksida organik. Kami selalu menempatkan keamanan sebagai prioritas utama.

Berbagi pengalaman kami dalam hal keamanan adalah salah satu sumber daya paling 
penting yang kami tawarkan. Ulasan di dalam kelas tentang keamanan dan penanganan 
peroksida organik, pelatihan online, konsultasi tentang penyimpanan dan peralatan 
takar peroksida serta demonstrasi dan publikasi tentang penggunaan dan penanganan 
peroksida organik yang aman adalah beberapa layanan yang kami tawarkan.

Dalam kondisi darurat 
hubungi nomor telepon 
berikut: +31 (0)570 679 211 
atau +1 800 424 9300

Pindai kode QR untuk 
menonton video pendek tentang 
bagaimana layanan keamanan 
kami dapat membantu Anda.


