
Magazijnopslag van 
peroxiden

• Opslaan in een aparte ruimte waar 
geen versnellers of andere chemische 
stoffen aanwezig zijn.

• Peroxiden niet met  
versnellers vermengen.

• Elk contact met stof,  
metaal of andere  
chemische stoffen  
vermijden.

• Niet roken.
• Hittebronnen vermijden.
• Open vuur vermijden.
• Peroxide nooit verhitten.

Behandeling van peroxiden

• Draag een veiligheidsbril.
• Draag geschikte beschermende 

handschoenen en kleding.
• Gemorste hoeveelheden onmiddellijk 

verwijderen.
• Gebruik alleen compatibele 

materialen.

• Bewaren in koele en donkere ruimte.
• Houd rekening met de maximale en 

minimale opslagtemperatuur zoals 
afgedrukt op de verpakking en het 
veiligheidsinformatieblad.

• In oorspronkelijke verpakking laten.
• Sluit na gebruik de verpakking.
• Na gebruik verpakking terugzetten in 

magazijnopslag.

Richtlijnen 
voor 
veiligheid

Bel in geval van nood het
volgende telefoonnummer: 
+31 (0)570 679 211

Wat te doen bij:

Neem voor meer informatie contact op met 
uw lokale Nouryon vertegenwoordiger. 
www.nouryon.com

Inslikken

Veel water drinken en daarna direct 
arts raadplegen. Wek geen braken op.

Brand

Brandweer waarschuwen.
Kleine brand bestrijden met poeder of 
carbon dioxide en blussen met water.

Contact met de ogen

Minstens 15 minuten met stromend 
water spoelen. Altijd arts raadplegen.

Wassen met water en zeep.

Contact met de huid 

Morsen

Vloeistoffen: opnemen met inert 
materiaal en met water reinigen.  
Vaste stof/pasta’s: neem op met 
compatibele hulpmiddelen en voeg 
water toe. Ga naar een veilige plaats 
en regel zo snel mogelijk verwijdering.

Naast uw vertrouwde leverancier van Butanox®, Perkadox® en Trigonox® is Nouryon 
erkend wereldleider op het gebied van veiligheid van organische peroxiden. Veiligheid 
hebben wij altijd hoog in het vaandel staan.

Het delen van onze ervaring in veiligheid is een van de belangrijke middelen die wij 
aanbieden. Klassikale bijeenkomsten over veiligheid en het omgaan met organische 
peroxiden, online trainingen, advies over het opslaan, advies over peroxide doseer appa-
ratuur maar ook demonstraties en publicaties over het veilig gebruiken en omgaan met 
organische peroxiden zijn enkele voorbeelden van de diensten die wij aanbieden.

Scan de QR code om onze korte 
video te bekijken over hoe onze 
veiligheidsdiensten u kunnen 
ondersteunen.,

Richtlijnen 
voor 
veiligheid


