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1. Postać 

 Ciało stałe zbrylające się, barwy białej. 

 

2. Nazwa chemiczna 

Nadtlenek dibenzoilu 

 

3. Wzór sumaryczny 

C14H10O4 

 

4. Masa cząsteczkowa 

 242 g 

 

5. Wymagania jako ściowe szczegółowe 

Lp. Parametr Limit Metoda analizy 

1. 
 

2. 
 

3. 
4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

Postać 
 
Nadtlenek benzoilu w produkcie 
wysuszonym,%(m/m), min. 
Woda, %(m/m), w granicach 
Tlen aktywny w produkcie wysuszonym,  
%(m/m), min. 
śelazo (Fe3+) w produkcie wysuszonym, 
%(m/m), max. 
Chlorki (Cl-) w produkcie wysuszonym, 
%(m/m), max. 
Wolne kwasy (wp. na kwas benzoesowy), 
w produkcie wysuszonym, %(m/m), max. 
 

Ciało stałe 
zbrylające się, 
barwy białej  
  99,0 
  23÷27 
 
  6,5 
 
  0,0005 
 
  0,10 
 
  0,2 

 
 
ZN-99/NOV-ZACH/10 
ZN-99/NOV-ZACH/10 
ZN-99/NOV-ZACH/10 
 
ZN-99/NOV-ZACH/10 
 
ZN-99/NOV-ZACH/10 
 
ZN-99/NOV-ZACH/10 
 
ZN-99/NOV-ZACH/10 

Dopuszcza się inne wymagania niŜ podane w tabeli – wg uzgodnień między Klientem a producentem. 
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6. Okres wa Ŝności 

 Przy zachowaniu warunków przechowywania zgodnych z p. 8 okres waŜności wynosi 12 

miesięcy. 

 

7. Opakowanie handlowe 

 - jednostkowe: 
W kartonie cztery worki polietylenowe po 5kg wyrobu kaŜdy. W sumie 20kg w kartonie. 

- zbiorcze: 
Paleta z opakowaniami jednostkowymi obciągnięta folią samoprzylepną. 
 

Oznakowanie kaŜdego opakowania zawiera nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, 
masę netto, numer partii, datę produkcji, znak ostrzegawczy: E – substancja wybuchowa,  
Xi – substancja draŜniąca, symbole zagroŜenia (R) oraz znaki bezpieczeństwa (S). 

 

8. Warunki przechowywania 

Szczelnie zamknięte opakowania, w dobrze wentylowanym magazynie, w temperaturze 
od 5oC do 25oC, z dala od materiałów palnych. Nie magazynować z innymi substancjami 
niebezpiecznymi. 

 

9. Wymagania dotycz ące transportu 

Kryte środki transportu. 

 

 


