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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA 

1.1. Identyfikator produktu 

Nazwa handlowa      503498 MIXGAS 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

Zidentyfikowane zastosowania     Container for gas tools 

Zastosowania niezalecane 

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki 

Nazwa firmy       SISAB 

Box 197 

541 24 Skövde / SWEDEN 

Telefon       +46 (0) 500-415100 

E-mail        info@sisab.info 

1.4. Numer telefonu alarmowego 

W razie nagłej potrzeby należy skontaktować się ze stosowną infolinią, zadzwonić pod numer 112 (w Europie) lub 911 (w 

USA i Kanadzie). W przypadku innych krajów należy użyć standardowego numeru pogotowia ratunkowego 

umieszczonego w telefonie komórkowym. Aby uzyskać informacje o postępowaniu w razie lekkiego zatrucia, patrz 

witryna http://www.who.int/ipcs/poisons/centre/directory/euro/en/ 

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Klasyfikacja zgodnie z 1272/2008 

Skrajnie łatwopalny gaz, Kategoria 1 

Klasyfikacja zgodnie z 1999/45/EG 

Produkt skrajnie łatwopalny 

2.2. Elementy oznakowania 

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia 

 

 

Określające rodzaj zagrożenia   Niebezpieczeństwo 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia 

H220       Skrajnie latwopalny gaz 

Zwroty wskazujące środki ostrożności 

P102      Chronic przed dziecmi 

P410+P403     Chronic przed swiatlem slonecznym. Przechowywac 

w dobrze wentylowanym miejscu 

2.2. Elementy oznakowania(1999/45/EG) 

Patrz sekcja 16. 

2.3. Inne zagrozenia 
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SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH 

Ten produkt składa się ze skondensowanej mieszanki gazowej. 

3.2. Mieszaniny 

Składnik Klasyfikacja Stężenie Stężenie 

BUTANE < 0.1% BUTADIENE 

Nr CAS 106-97-8 

Nr WE 203-448-7 

Nr indeksowy 601-004-00-0 

Flam Gas 1A, Liq gas LP, No tox haz; H220, H280  

 

65% 
F+; R12 

PROPANE 

Nr CAS 74-98-6 

Nr WE 200-827-9 

Nr indeksowy 601-003-00-5 

Flam Gas 1A; H220 

35% 

 F+; R12 

Sum of max concentrations 100% 

Wyjaśnienia dotyczące klasyfikacji znajdują się w sekcji 16 

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

4.1. Opis srodków pierwszej pomocy 

Ogólnie 

Pozwolić poszkodowanemu odpocząć w ciepłym miejscu z dostępem świeżego powietrza. 

Przepłukać wodą nos, usta i gardło. W razie gdyby objawy nie ustępowały, zasięgnąć porady lekarza. 

Nigdy nie próbować podawać doustnie płynu ani niczego innego osobie nieprzytomnej. 

Przy wdychaniu 

Pozwolić poszkodowanemu odpocząć w ciepłym miejscu z dostępem do świeżego powietrza lub tlenu i niezwłocznie przewieźć 

go do szpitala. 

Przy kontakcie z oczami 

Bezpośrednio po zdarzeniu przemywać szeroko otwarte oczy ciepłą wodą przez 15-20 minut; 

jeśli objawy nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem. 

Przy kontakcie ze skórą 

Jeśli widać odmrożenie ogrzać dotknięte nim części ciała. 

W przypadku połknięcia 

Nie wskazano 

4.2. Najwazniejsze ostre i opóznione objawy oraz skutki narazenia 

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postepowania z poszkodowanym 

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU 

5.0 Ogólne środki zaradcze podejmowane w razie pożaru lub bezpośredniego zagrożenia pożarem 

Powiadomić Straż pożarną - tel. 112 (w Europie). Najpierw ratować osoby znajdujące się w 

niebezpieczeństwie, później usunąć butle z gazem, artykuły łatwopalne i materiał utleniający. 

5.1. Srodki gasnicze 

Zalecane środki gaśnicze 

Gasić proszkiem lub dwutlenkiem węgla. Strażacy mogą stosować rozproszone strumienie wody. 

Niewłaściwe środki gaśnicze 

Nie wolno gasić wodą pod ciśnieniem. 

5.2. Szczególne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina 
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Niebezpieczne gazy spalinowe 

Podczas spalania wydziela szkodliwe gazy (tlenek węgla i dwutlenek węgla). 

Gaz tworzy mieszaninę wybuchową z powietrzem. 

Szczególne rodzaje ryzyka przy wygaszaniu ognia 

W razie pożaru dojść może do zwiększenia ciśnienia prowadzącego do wybuchu opakowania. 

5.3. Informacje dla strazy pozarnej 

Z uwagi na niebezpieczeństwo wybuchu wszelkie akcje gaśnicze muszą być prowadzone z dużej odległości. 

5.4. Inne informacje 

Właściwości palne wyrobu 

Łatwopalny gaz. 

Szczególne rodzaje ryzyka w przypadku pożaru 

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 

SRODOWISKA 

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach  

awaryjnych 

Maska gazowa z filtrem typu A (brązowa) chroniąca przed organicznymi gazami i oparami z 

punktem wrzenia> 65 C może być potrzebna przy czyszczeniu. 

Nie wdychać gazu. 

Uwaga, istnieje ryzyko zapłonu i wybuchu. 

Wyłączyć urządzenia, w których występuje otwarty ogień, źródło żaru lub inne źródło ciepła. 

Wyłączyć zasilanie na poziomie głównego wyłącznika. Nie korzystać z wyłącznika zasilania w 

pomieszczeniu, w którym doszło do wycieku. 

Z uwagi na elektryczność statyczną istnieje ryzyko powstania iskier. Nie zdejmować odzieży w 

pomieszczeniu, w którym doszło do wycieku. 

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska 

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i sluzace do  

usuwania skazenia 

Opuścić pomieszczenie i przewietrzyć gaz. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 

Aby wybrać odpowiednie rękawice, patrz sekcja 8. 

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania 

Produkt ten powinien być przechowywany w sposób zapobiegający wystąpieniu zagrożenia dla zdrowia lub środowiska. Unikać 

narażania ludzi i zwierząt na kontakt z produktem i nie uwalniać do środowiska wrażliwego na jego działanie. 

Przechowywać produkt z dala od żywności i w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. 

Nie dopuścić do wycieku. W razie wycieku niezwłocznie zastosować środki wyszczególnione w Sekcji 6 niniejszej Karty 

charakterystyki. 

W pomieszczeniach, w których przeprowadza się manipulacje z udziałem produktu nie mogą znajdować się gorące przedmioty, 

źródła otwartego ognia, iskier ani inne źródła zapłonu. Należy zapobiegać gromadzeniu się elektryczności statycznej stosując 

podłogę i zelówki z materiałów półprzewodzących i utrzymywać wilgotność powietrza na poziomie powyżej 50%. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi 

wszelkich wzajemnych niezgodnosci 
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Nie przechowywać w temperaturach przewyższających zwykłą temperaturę pokojową. 

Nie przechowywać w pobliżu źródła tlenu lub jakiegokolwiek innego utleniającego gazu. 

Przechowywać w dobrze wentylowanych miejscach, nie wyżej niż na poziomie oczu. 

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. 

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 

8.1. Parametry dotyczace kontroli 

Wartości graniczne narażenia 

Dla żadnego składnika (patrz sekcja 3) nie przewidziano wartości granicznych bezpiecznego stężenia. 

8.2. Kontrola narazenia 

Nie dopuścić, aby produkt ten miał bez powodu kontakt z ludźmi bądź zwierzętami. W postępowaniu ze wspomnianym 

produktem należy cały czas zachowywać ostrożność, gdyż może być on niebezpieczny. 

Środki zapobiegawcze 

Wymagania dotyczące wentylacji 

Wszelkie manipulacje z produktem powinny odbywać się w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

Wymogi dotyczące trwałych instalacji 

Dostępny powinien być plan ewakuacji a drogi ewakuacyjne nie mogą być zagrodzone. W miejscu pracy muszą być dostępne 

prysznice bezpieczeństwa lub aparaty do płukania oczu. 

Ogólne wytyczne dotyczące zapobiegania obrażeniom 

Nie wdychać oparów i unikać narażenia na kontakt produktu ze skórą, oczami i odzieżą. 

Regularnie sprawdzać rury i zawory odcinające pod kątem wycieku gazu. 

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. 

Środki ochrony indywidualnej 

Ogólne 

Miejsce pracy powinno być zaplanowane z głównym naciskiem na to, by środki ochrony osobistej były wymagane jedynie w 

sporadycznych przypadkach, np. w razie serwisowania lub awarii. 

Powinny być dostępne zaopatrzone w filtry maski przeciwgazowe do zastosowania przy niebezpiecznych środkach 

chemicznych, do nałożenia poza miejscem, w którym mogło dojść do wycieku bądź wypadku. 

Konserwacja i serwis środków ochrony osobistej powinny zostać uwzględnione w planie prac inspekcji wewnętrznej. Wszystkie 

inspekcje i działania zapobiegawcze powinny zostać udokumentowane. 

Ubranie robocze 

W celu wybrania odpowiednich środków ochrony indywidualnej zaleca się kontakt z przedstawicielem służby zdrowia lub 

innym specjalistą: 

Nie stosować syntetycznej odzieży, która może powodować powstanie elektryczności statycznej. 

Aby nie dopuścić do gromadzenia się elektryczności statycznej używać należy obuwia z zelówkami wykonanymi z materiału 

półprzewodzącego. 

Ochrona układu oddechowego 

Wymagana może być maska oddechowa. 

Ochrona rąk 

Rękawice ochronne przeciwko zimnu mogą być potrzebne. 

Wybierając odpowiednią tkaninę proszę skontaktować się z dostawcą rękawic ochronnych. 

Przedstawić niniejszą Kartę charakterystyki. 

Ochrona oczu 
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Stosować okulary ochronne, gogle ochronne lub przyłbicę. 

W razie jakiegokolwiek ryzyka bezpośredniego kontaktu lub rozpryśnięcia należy stosować środki ochrony oczu 

 

Ochrona skóry 

Zabezpieczyć nieosłoniętą skórę przed kontaktem z produktem. 

Kontrola narażenia środowiskowego 

Ograniczenia dotyczące narażenia środowiskowego, patrz Sekcja 12. 

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych 

a) Wygląd     Stan skupienia: 

Kolory: 

d) pH      Nie dotyczy 

f) Początkowa temperatura  -44 C przy ciśnieniu atmosferycznym (101325 Pa) 

   wrzenia i zakres temperatur 

   wrzenia 

g) Temperatura zapłonu    -40 C 

i) Palność (ciała stałego, gazu)   Skrajnie latwopalny gaz 

j) Górna/dolna granica palności  365.0 C 

   lub górna/dolna granica   Dolna granica wybuchu 1.5% 

   wybuchowości    Górna granica wybuchu 10.9% 

k) Prężność par     401,00kPa 

m) Gęstość względna    0,001 kg/L 

s) Właściwości wybuchowe   Patrz sekcja 2 i 10 

SEKCJA 10: STABILNOSC I REAKTYWNOSC 

Stabilność 

Substancja jest stabilna, lecz ma inne właściwości reaktywne. 

Reaguje gwałtownie z utleniaczami 

Może powodować uszkodzenia uszczelek, lakierowanych lub malowanych powierzchni, gumę 

naturalną, niektóre materiały syntetyczne oraz miejsca olejowane 

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

Toksyczność ogólna lub nieokreślona 

Głównym zagrożeniem ze strony tego produktu jest jego łatwopalność. 

Kinetyka toksyczności, metabolizm i przenikanie 

wysoce szkodliwe skutki 

Substancja nie została sklasyfikowana jako powodująca toksyczność ostrą. 

Działanie korozyjne i podrażniające 

Nie wskazano 

Pozostałe informacje toksykologiczne. 

Wpływ na zdolność oceny i inne działania psychologiczne 

W większych stężeniach produkt ma działanie usypiające lub narkotyczne. 

Wpływ na mikroflorę człowieka 

Nie wykazano wpływu produktu na mikroflorę bakteryjną człowieka lub jest on znikomy. 
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SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 

Ekotoksyczność 

Informacje ogólne 

W ilościach w jakich stosowany jest ten produkt, skutki dla środowiska są znikome. Należy jednak zauważyć, że może mieć on 

wpływ na środowisko lokalne, a każde uwolnienie dośrodowiska naturalnego może mieć wpływ na ekosystemy. 

Unikać jakiegokolwiek uwolnienia do atmosfery. 

Pochodzenie surowca nie jest znane, lecz częściowo może wywodzić się ze skamielin. Produkt w postaci oferowanej do 

sprzedaży nie jest niebezpieczny dla atmosfery. Ilość powstającego podczas spalania dwutlenku węgla jest nieznaczna. 

Duże emisje zanieczyszczeń do atmosfery w połączeniu z promieniowaniem słonecznym doprowadzić mogą do utworzenia się 

na poziomie ziemi warstwy ozonu, która może spowodować uszkodzenia roślin i trudności z oddychaniem u ludzi i zwierząt. 

Mobilność 

Ogólne informacje o mobilności w środowisku naturalnym 

Nie ma danych na temat mobilności tego produktu w przyrodzie, lecz nie ma przesłanek za tym, aby był on przez to szkodliwy 

dla środowiska. 

Trwałość i degradowalność 

Nie ma danych na temat trwałości i zdolności do rozkładu, lecz nie ma powodu, aby przypuszczać by produkt był trwały. 

Potencjał bioakumulacyjny 

Nie ma danych dotyczących bioakumulacji, lecz nie powinno wzbudzać to żadnych obaw. 

Inne działania szkodliwe 

Wpływ na lokalne środowisko naturalne 

Produkt ten szybko się rozkłada, lecz duża emisja zanieczyszczeń w krótkim okresie może 

być szkodliwa dla środowiska lokalnego. 

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI 

Gospodarowanie odpadami pochodzącymi z wyrobu 

Ogólne wytyczne dotyczące gospodarowania odpadami 

Produkt jest niezwykle łatwopalny i dopóki ta właściwość nie zostanie zneutralizowana jego odpady należy traktować jako 

niebezpieczne. 

Lokalne przepisy regulują również postępowanie z odpadami. 

Patrz również krajowe przepisy dotyczące gospodarowania odpadami. 

Przetwarzanie wyrobu 

Małe ilości zazwyczaj nie podlegają recyklingowi. W przypadku większych ilości należy skontaktować się z producentem. 

Przewożenie odpadów 

Klasyfikacja odpadów zgodnie z 

Nie wskazano 

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU 

14.1. Numer UN (numer ONZ) 

1950 

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN 

AEROSOLS, flammable 

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie 
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SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISóW PRAWNYCH 

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska 

specyficzne dla substancji lub mieszaniny 

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego 

Ocena i raport bezpieczeństwa chemicznego zgodne z 1907/2006 I nie zostały jeszcze 

dostarczone. 

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE 

Ostrzeżenie dotyczące nieprawidłowego użytkowania 

W przypadku niewłaściwego użytkowania wyrób ten może powodować obrażenia ciała. 

Producent wyrobu, jego dystrybutor oraz dostawca nie biorą odpowiedzialności za szkody 

wynikające z użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

Pełna treść ostrzeżeń oraz dodatkowe informacje dotyczące ryzyka znajdują się w sekcji 3 

R12 Produkt skrajnie łatwopalny 

Pełna treść wskazań dotyczących ryzyka w zgodzie z rozporządzeniami GHS/CLP oraz 

dodatkowe informacje dotyczące ryzyka są podane w sekcji 3 

H220 Skrajnie latwopalny gaz 

H280 Zawiera gaz pod cisnieniem; moze wybuchnac wskutek ogrzania 

Elementy oznakowania 1999/45/EG 

Znak ostrzegawczy  

 

Zwroty R 

R12    Produkt skrajnie łatwopalny 

Zwroty S 

S2    Chronić przed dziećmi 

S16    Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu — nie palić tytoniu 

S43    W przypadku pożaru używać 

S46   W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza — pokaż opakowanie lub etykietę 

 

Wersje tego dokumentu 

2011-12-05 

Wydanie to zostało opracowane 2011-11-28. 

2011-12-05. 

Informacje o tym dokumencie 

Ta karta charakterystyki bezpieczeństwa wyrobu została wygenerowana przez program 

KemRisk®, Antivenena AB, Teknikringen 10, SE-583 30 Linköping, Szwecja. 


