BIZTONSÁGI ADATLAP
UTÁNTÖLTHETŐ GÁZÖNGYÚJTÓ
Fontos: A termék kezelése és megsemmisítése előtt olvassa el az alábbi biztonsági
adatlapot, és továbbítsa az információkat az alkalmazottaknak, a termék vásárlóinak
és felhasználóinak is.
1. Termék leírása
2. Kémiai megnevezés/képlet
3. Összetétel
4. Veszélyes összetevők
5. Megjelenés és szín
6. Figyelmeztető címke szövege

Utántölthető gázöngyújtó
Propán /C3H8; N-bután/ N-C4H10; izobután/ISO-C4H10
1. Műanyag
2. GÁZ: Propán 13%; N-bután 22%; izobután 64%; egyéb 1%
bután 32% maximum
1. Nyomás alatt lévő gáz: átlátszó színtelen folyadék;
2. Gáztartály: AS( átlátszó színtelen); ABS(tejfehér)
Nyomás alatt lévő gyúlékony gázt tartalmaz; Meggyújtás közben
tartsa távol arcától; Nyílt lángtól távol tartandó; Ne lyukassza ki és
ne dobja tűzbe. ( ISO9994 szerint)

7. Fizikai tulajdonságok
Sűrűség kg/m3-ben 25℃-on
Forráspont(℃)
Olvadáspont(℃)
Gyulladáspont(℃)
Öngyulladási hőmérséklet
Rel. párasűrűség (levegő=1)
Fagyáspont

0,54
－0,5
138,4℃
-60℃
470℃
106,39KPa/℃
－138℃

8. Biztonsági veszélyek

Nyílt láng vagy túl magas hőmérséklet robbanást idézhet elő.

9. Óvintézkedések

Csomagolóláda teljesen zárt. Szállítás közben óvatosan kezelendő.
Nedvességtől és víztől óvni kell. Hűvös, száraz és jól szellőző
helyen tárolandó. Ha a csomagolóláda törött vagy szivárog, akkor a
csomagolás javítása vagy cseréje szükséges. Ha valaki égési
sérülést szenved, az égést tiszta ruhadarabbal védeni kell, és az
illetőt haladéktalanul kórházba kell szállítani.

10. Tűzoltáshoz használt anyagok
11. Tűzoltási óvintézkedések és
robbanásveszély
12.
Lenyelésre
vonatkozó
egészségügyi veszélyek
13. Környezeti veszélyek
14. Megsemmisítési lehetőségek
15.

Tárolási
és
óvintézkedések

kezelési

16. Csomagolás
Szállítás/Címkézés

Homok; porraloltó; széndioxid
Tűzoltásban részt vevő összes személynek légzőberendezéssel
felszerelt védőruházatot kell viselnie. Az égett műanyag gázelegyet
alkot.
Az égett műanyag olyan gázelegyet alkot, amely lenyelve
veszélyes.
Tűz esetén a gáz nyílt lánggal éghet.
A megsemmisítés alkalmazandó módja meg kell feleljen a
veszélyes anyagokra vonatkozó helyi vagy országos jogszabályi
előírásoknak.
Óvatosan kezelendő, nedvességtől és víztől óvandó. Jüól szellőző
területen kell tárolni, távol nyílt lángtól, hőforrástól, naptól vagy
egyéb gyulladást okozó eszköztől.
Szállítási név: Utántölthető gázöngyújtó
UN szám: 1057
IWDG kód: 2.1 osztály
HS kód: 96132000
Imdg kód: 2154. oldal

17. Kiegészítő információ
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FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
1. Ez a termékbiztonsági adatlap kizárólag ehhez a termékhez készült és használható
fel. Amennyiben ezt a terméket valamely más termék összetevőjeként használják
fel, úgy jelen biztonsági adatlap nem alkalmazható, és a vállalat semmilyen
felelősséget nem vállal az egyéb külső tényezők miatt esetlegesen kialakuló
károkért.
2. A jelen biztonsági adatlapon szereplő információk meggyőződésünk szerint
megbízható forrásokból származnak. Ennek ellenére a leírt információ
helyességéért sem kifejezett, sem ráutaló garanciát nem vállalunk.
3. A termék kezelésének, tárolásának, használatának és megsemmisítésének módja
és körülményei általunk nem irányíthatóak, és tudáskörünkön kívül esnek, ennél
és egyéb okoknál fogva nem vállalunk garanciát, és kifejezetten nem vállalunk
felelősséget a termék kezeléséből, tárolásából, használatából vagy
megsemmisítéséből, illetv bármilyen módon ezzel kapcsolatban felmerülő
veszteségekért, károkért vagy költségekért.

Kiadás dátuma: 2010. szeptember 8.
Ez a technikai specifikáció felülírja az összes korábbi adatlapot.
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