
Wykaz aktualnie sklasyfikowanych nadtlenków organicznych (źródło ADR) 

 



 



 



 

 



 

 

 



 



 



 

 

 



 



 



 



 

Uwagi (dotyczące ostatniej kolumny tabeli): 

1) Rozcieńczalnik typu B może być zawsze zastąpiony rozcieńczalnikiem typu A. Temperatura wrzenia rozcieńczalnika typu B powinna  być co najmniej o 60°C wyższa niż 

TSR nadtlenku organicznego. 

2) Zawartość tlenu aktywnego ≤ 4,7%. 

3) Wymagana jest nalepka o zagrożeniu dodatkowym „MATERIAŁ WYBUCHOWY” (wzór nr 1, patrz 5.2.2.2.2). 

4)  Rozcieńczalnik może być zastąpiony nadtlenkiem di-tert-butylu. 

5)  Zawartość tlenu aktywnego ≤ 9%. 

6)  Zawierający ≤ 9% nadtlenku wodoru; zawartość tlenu aktywnego ≤ 10%. 

7)  Dopuszczone są tylko opakowania niemetalowe. 

8)  Zawartość tlenu aktywnego > 10% i ≤ 10.7%, z wodą lub bez. 

9)  Zawartość tlenu aktywnego ≤ 10%, z wodą lub bez. 



10)  Zawartość tlenu aktywnego ≤ 8,2%, z wodą lub bez. 

11)  Patrz 2.2.52.1.9. 

12) Na podstawie prób w dużej skali, ilości do 2000 kg na naczynie, zaliczone są do NADTLENKÓW ORGANICZNYCH TYPU F. 

13)  Wymagana jest nalepka ostrzegawcza o zagrożeniu dodatkowym „ŻRĄCY” (wzór nr 8, patrz 5.2.2.2.2). 

14)  Formulacje kwasu nadoctowego, które spełniają kryteria Podręcznika Badań i Kryteriów, rozdział 20.4.3 (d). 

15)  Formulacje kwasu nadoctowego, które spełniają kryteria Podręcznika Badań i Kryteriów, rozdział 20.4.3 (e). 

16)  Formulacje kwasu nadoctowego, które spełniają kryteria Podręcznika Badań i Kryteriów, rozdział 20.4.3 (f). 

17)  Dodatek wody do tego nadtlenku organicznego obniża jego stabilność termiczną. 

18)  Dla stężeń poniżej 80% nalepka ostrzegawcza o zagrożeniu dodatkowym „ŻRĄCY” (wzór nr 8, patrz 5.2.2.2.2) nie jest wymagana. 

19)  Mieszaniny nadtlenku wodoru, wody i kwasu(-ów). 

20)  Z rozcieńczalnikiem typu A, z wodą lub bez. 

21)  Z zawartością ≥ 25% masowych rozcieńczalnika typu A, oraz z dodatkiem etylobenzenu. 

22)  Z zawartością ≥ 19% masowych rozcieńczalnika typu A, oraz z dodatkiem metyloizobutyloketonu. 

23)  Zawierający < 6% nadtlenku di-tert-butylu. 

24)  Zawierający ≤ 8% 1-izopropylowodoronadtleno-4-izopropylohydroksybenzenu. 

25)  Rozcieńczalnik typu B o temperaturze wrzenia > 110 °C. 

26)  Zawierający < 0,5% wodoronadtlenków. 

27)  Dla stężeń powyżej 56% wymagana jest nalepka ostrzegawcza o zagrożeniu dodatkowym „ŻRĄCY” (wzór nr 8, patrz 5.2.2.2.2). 

28)  Zawartość tlenu aktywnego ≤ 7,6% w rozcieńczalniku typu A, który w stężeniu 95% ma temperaturę wrzenia w przedziale 200 – 260 °C. 

29)  Nie podlega przepisom ADR dotyczącym klasy 5.2. 

30)  Rozcieńczalnik typu B o temperaturze wrzenia > 130 °C. 

31)  Zawartość tlenu aktywnego ≤ 6,7%. 

 


