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ARGON/DWUTLENEK WĘGLA 

Wydanie n. 06 
Data wydania 09/09/2015 

Sekcja 1: Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 
1.1 Identyfikacja produktu 

Nomenklatura IUPAC MIESZANINA ARGON/DWUTLENEK WĘGLA 

Synonimy -- 
Numer CAS nie dotyczy. (to mieszanina) 
Numer EINECS nie dotyczy. (to mieszanina) 

* Numer indeksu nie dotyczy. (to mieszanina) 
Numer rejestracji Substancje, które tworzą mieszaniny są zwolnione z obowiązku rejestracji zgodnie z 

postanowieniem artykułu 2 (7) (a) i załącznik IV do rozporządzenia REACH 
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz 

zastosowania odradzane Istotne zidentyfikowane zastosowania: gazy 
techniczne - zastosowanie przemysłowe. Aplikacje spawalnicze Zastosowania 
odradzane: wszystkie nie zidentyfikowane jako istotne. 

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
Dostawca EUROTRE S.r.l. 
Adres ulicy Via A. Volta, 12/13 
Kraj 42024 CASTELNOVO SOTTO (RE) – WŁOCHY 
Numer telefonu +39 0522 485054 
Faks: +39 0522 964554 

* adres e-mailowy hsse@eurotre.re.it 

1.4 Numer telefonu alarmowego
+39 0522 485054 (godziny otwarcia) 

Sekcja 2: Identyfikacja zagrożeń 
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (EC) No 1272/2008 
[CLP] Press. Gazu, H280 

2.2 Elementy oznakowania 

Piktogramy wskazujące 
rodzaj zagrożenia 

Hasło ostrzegawcze 
Komunikaty wskazujące 
rodzaj zagrożenia 

Ostrzeżenie 
H280: Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem 

Komunikaty wskazujące 
środki ostrożności 

P410 + P403: Chronić przed światłem słonecznym Przechowywać w dobrze wietrzonym miejscu 

2.3 Inne niebezpieczeństwa 
Chronić przed światłem słonecznym Nie wystawiać na działanie temperatury powyżej 50 ° C / 122 ° F. 

Sekcja 3: Skład/informacja o składnikach 
3.1 Mieszanina 

Numer CAS EINECS Numer indeksu
Numer rejestracji %

Nomenklatura IUPAC Klasyfikacja 

numer REACH [masy] Przepis (WE) Nr 
1272/2008 (CLP) 

* 7440-37-1 231-147-0 uwaga a uwaga b 80 <C < 98 ARGON Press. Gazu, 
H280 * 124-38-9 204-696-9 uwaga a uwaga b 2 <C < 20 DWUTLENEK WĘGLA Ciek. Gaz, H280 

* uwaga a: Substancja zwolniona z obowiązku rejestracji zgodnie z postanowieniami artykułu 2 (7) (a) i załącznik IV do rozporządzenia REACH
* Uwaga b: Substancja nie ujęta w załączniku VI

Sekcja 4: Pierwsza pomoc 
4.1 Opis środków pierwszej pomocy 

Dla jakichkolwiek wątpliwości lub utrzymujących się objawów, wezwać lekarza. 
Nie podawać nic doustnie osobie poszkodowanej. 
Ewakuować poszkodowanego z miejsca narażenia na wietrzone miejsce.. 
- Przez wdychanie: Wynieść poszkodowanego na obszar nieskażony zakładając autonomiczny aparat tlenowy. Wezwać lekarza. W 

razie zatrzymania oddychania zastosować tlen lub sztuczne oddychanie. 
 - Kontakt ze skórą: Raczej nie stanowi większego zagrożenia dla skóry w odpowiednich warunkach normalnego użytkowania 
- Kontakt z oczami: Raczej nie stanowi większego zagrożenia dla skóry w odpowiednich warunkach normalnego użytkowania 
- Przez połknięcie: nie jest uważany za potencjalna drogę narażenia 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 

W wysokich stężeniach może spowodować uduszenie.  Objawy obejmują utratę zdolności ruchowych / przytomności.  Wynieść 
poszkodowanego 
na obszar nieskażony zakładając autonomiczny aparat tlenowy. W razie zatrzymania oddychania zastosować sztuczne oddychanie. 

4.3 nia dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i 
szczególnego postępowania z poszkodowanym: nie dotyczy 
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Sekcja 5: Postępowanie w przypadku pożaru 
5.1 Środki gaśnicze 

Można używać wszystkich znanych środków gaśniczych 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
Działanie ognia może spowodować zniszczenie i wybuch walca (-ów). 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
W zamkniętej przestrzeni użytku samodzielnego aparatu do oddychania 
Odsuń się od pojemnika i chłodzić wodą z bezpiecznego miejsca. 
Jeśli to możliwe, zatrzymać wypływ produktu. 

 
Sekcja 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 
6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 

Ewakuowany niepotrzebny 
personel. Zapewnij odpowiednią 
wentylację. 

Przy wchodzeniu w obszar chyba atmosfera okazała się być bezpieczna należy nosić aparat oddechowy. 

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Postaraj się zatrzymać wyciek. 
Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji, piwnic i rowów lub w dowolne miejsce, gdzie gromadzenie się 
może być niebezpieczne. 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 

Jeśli butla wycieka i nie można tego zatrzymać, wynieść butlę na zewnątrz, w przewiewne miejsce, a potem 
opróżnić go w atmosferze. 

6.4 Odniesienia do innych miejsc 

Aby uzyskać informacje na temat ochrony osobistej i unieszkodliwiania patrz punkt 8 i 13. 

 
Sekcja 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 
7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 

Nie jeść, nie pić i / lub nie palić w miejscu pracy lub zakładach. 
Do transportu kontenerów, należy użyć odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej, takich jak buty i 
rękawice. Nie dopuścić do przepływu zwrotnego do butli. 
Należy zapobiegać cofnięciu się cieczy do zbiornika. 

Stosować tylko właściwie dobrane urządzenia, które są odpowiednie dla tego produktu. 
Powoli otworzyć zawór, aby uniknąć uderzeń 
ciśnienia. Unikać bezpośredniego kontaktu z 
produktem. 
Ostrożnie obchodzić się  z butlami, aby uniknąć gwałtownych kolizji między nimi lub wobec innych powierzchni, jak i upadków oraz 
innych odkształceń podatnych na uszkodzenia ich integralności / oporu. 
W razie wątpliwości skontaktuj się z dostawcą. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich niedogodności 
Przechowywać w temperaturze poniżej 50 ° C w dobrze wentylowanym miejscu. 
Unikać wszelkich kolizji. 

7.3      Szczególne zastosowanie(-a) końcowe: 
Gaz techniczny - zastosowanie w przemyśle Spawanie. 

 
Sekcja 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

8.1 Parametry kontrolne  
8,11 Wartości progowe: nie dotyczy 

Odnoszą się do wartości dwutlenku węgla Próg (IT) 8 godzin [ppm]: 5000 
Wartości progowe (IT) 8 godzin [mg / m3]: 9000 

8.2 Kontrola narażenia 
8.2.1 Unikaj podtlenowej atmosfery (O2<18%). W wysokich stężeniach może spowodować uduszenie. 

Zapewnij odpowiednią wentylację. 
Upewnij się, czy ochrona skóry i oczu, jest odpowiednia do warunków użytkowania. 

8.2.2 Ochrona oczu/twarzy: Okulary ochronne i osłona twarzy zgodnie z EN166 

 Ochrona skóry: Użyj rękawic zgodnie z EN 338 

 Ochrona dróg oddechowych: W normalnych warunkach użytkowania z odpowiednią wentylacją, nie jest wymagany  

  specjalny sprzęt ochrony dróg oddechowych. 

  W przypadku uwolnienia, zobacz punkt 6.1 
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Sekcja 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

9,1 Informacje na temat podstawowych właściwości  
a) Wygląd Gaz bezbarwny  
b) Zapach niewyczuwalny  
c) Próg zapachu nieokreślony  
d) pH Nie dotyczy  
e) Temperatura topnienia / krzepnięcia Argon: -189,34 °C  

  Dwutlenek węgla: Sublimacja -78,5 °C  
f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur 

wrzenia 
Argon: -186°C (1,013 bar)  

  Dwutlenek węgla: Sublimacja -78,5 °C  
g) Temperatura zapłonu Nie palny  
h) Szybkość parowania Nie dotyczy  
i) Palność (stała, gaz) Nie palny  
j) Górna / dolna granica palności lub wybuchowość Nie palny  
k) 
l) 

Ciśnienie pary 
Gęstość pary 

Nie dotyczy 
Argon: 5.7722 kg / m3 (1,013 bar w 
temperaturze wrzenia) Argon: 1.6903 
kg/m

3  
(1.013 bar przy 15 °C) 

Dwutlenek węgla: 1.8714 kg/m
3 

(1.013 bar przy 15 

 

m) Gęstość względna (air=1) Argon: 1,38  
  Dwutlenek węgla: 1,52  

n) Rozpuszczalność (ci) Argon: 67 mg/l (15 °C; 1,013 bar)  
  Dwutlenek węgla: 1.7163 vol/vol (0 °C; 1.013 bar)  

o) Współczynnik podziału: n-oktanol / woda Niedostępne  
p) Temperatura zapłonu Nie dotyczy  
q) Temperatura rozkładu Nie dotyczy  
r) Lepkość Argon: 2.1017E-04 Poise (1.013 bar e 0 °C)  

  Dwutlenek węgla: 1.3711E-04 Poise (1.013 bar e 0 
°C) 

 
s) Właściwości wybuchowe Nie wybuchowe  
t) Właściwości utleniające Nie dotyczy  
9.2 Inne informacje   

  Krytycz
na 

temperatura (°C) 

Ciśnienie 
krytyczne 

(bar) 

Krytyczna 
gęstość 
kg/m

3

Potrójny 
punkt 

(temperatura) 

Potrójny punkt 
(ciśnienie) 

 Argon -122,46 48,63 535,6 -189.34 °C 0,687 bar 

 Dwutlenek węgla 30.98 73.77 467,6 -56.56 °C 5,187 bar 

Sekcja 10: Stabilność i reaktywność 
10.1 Reaktywność 

Gaz obojętny 

10.2 Stabilność chemiczna 
Stabilny w normalnych warunkach 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Brak 

10.4 Warunki, których należy unikać 
Trzymać z dala od źródeł ciepła / iskrzenia / otwartego ognia / gorących powierzchni. – Nie palić tytoniu 

10.5 Materiały niezgodne 
Brak 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
W normalnych warunkach magazynowania i użytkowania, niebezpieczne produkty rozkładu nie powinny być produkowane. 

 

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne 
11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
a)Toksyczność ostra: nie są znane skutki toksykologiczne tego produktu 
b) działanie żrące / drażniące na skórę: nie sklasyfikowane 
c)poważne uszkodzenie oczu / działanie drażniące: nie sklasyfikowane 
d) drogi oddechowe lub skórę: nie sklasyfikowane 
e) mutagenne: nie sklasyfikowane  
f) rakotwórczość: nie sklasyfikowane 
g) szkodliwe działanie na rozrodczość: nie 
klasyfikuje h) narażenie STOT-singiel: nie 
klasyfikowane 
i) powtarzane narażenie STOT-: nie klasyfikuje j) 
zagrożenia przy wdychaniu: nie sklasyfikowane 
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Sekcja 12: Informacje ekologiczna 
12.1 Toksyczność 

Nie znane szkody ekologiczne powodowane przez ten produkt. 

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 

Brak dostępnych danych 

12.3 Zdolność do bioakumulacji 
Brak dostępnych danych 

12.4 Mobilność w glebie 
Brak dostępnych danych 

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB: 
Non è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica 

12.6 Inne szkodliwe skutki działania 

Brak dostępnych danych. 

 
Sekcja 13: Postępowanie z odpadami 
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 

Nie wypuszczać w miejscach,  w których gromadzenie mogłoby być niebezpieczne, ale w atmosferze lub na 
dobrze wietrzonych miejscach. 
Nasze butle gazowe nie są wielokrotnego użytku  Jeśli butla musi być zniszczona, należy to skonsultować  z dystrybutorem lub 
dostawcą w celu uzyskania szczegółowych zaleceń. 

Zobacz części 6 i 7, służące do manipulacji i działania niezamierzonego wyciekania odpadów. 

 
Sekcja 14: Informacje dotyczące transportu 
14.1 Numer UN 

UN 1956 

14.2 Nazwa przewozowa UN 

SPRĘŻONY GAZ, N.O.S. (Argon / dwutlenek węgla) 

14.3 Klasa(y) zagrożenia w transporcie 

2.2 

14.4 Grupa 
opakowania n 
d 

14.5 Zagrożenia dla 
środowiska n d 

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

Unikać transportu pojazdami, w których skrzynia ładunkowa nie jest oddzielona od kabiny kierowcy. 
Upewnij się, że kierowca zna potencjalne zagrożenia związane z załadunkiem i jest on w stanie działać w nagłych 
przypadkach. Upewnij się, że cylindry są solidnie zamocowane. 

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji Marpol i 
kodeksem IBC  nie dotyczy 

Dodatkowe informacje 
Transport morski 
EMS: F-C, S-V 
Prawidłowa nazwa przewozowa SPRĘŻONY GAZ, N.O.S. (Argon / dwutlenek 

węgla) transport powietrza 
Cargo opak. inst:  200 

Maks Jak Net/Opak: 150kg 
Pasażer opak. inst:  200 

Maks Jak Net/Opak: 75kg 
Kod ERG 2L 

Sekcja 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 
15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji i 
mieszaniny 

Dyrektywa Seveso  2012/18/UE: nie uwzględniono. 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Dla tego produktu nie muszą być wykonywane CSA 
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Sekcja 16: Inne informacje 
* Symbol * oznacza, że informacje zostały zaktualizowane do obecnej wersji. 

BIBLIOGRAFIA OGÓLNA: 
1. (WE) Rozporządzenie nr. 1907/2006 Parlamentu Europejskiego (REACH) 
2. (WE) Rozporządzenie nr. 1272/2008 Parlamentu Europejskiego (CLP) 
3. Dyrektywa “Assogastecnici” - Wydanie maj 2010 
4. ESIS: Europejski System Informacji o Substancjach Chemicznych 

 

Uwaga dla użytkownika: 
Informacje w niniejszym arkuszu oparto o wiedzę dostępną w czasie naszej ostatniej rewizji. 
Użytkownik musi upewnić się, że informacje dla określonego przeznaczenia produktu są odpowiednie i kompletne. 
Dokumentu tego nie można uznać za gwarancję określonych własności produktu. 
Ponieważ użytkowanie produktu nie jest objęte naszą bezpośrednią kontrolą, użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za 
przestrzeganie wszystkich zasad i  
obowiązujących przepisów dotyczących higieny i bezpieczeństwa. My nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe zastosowania 


