
Varnostni list v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)
000090300108Kalibriergas_SL_SL Kalibriergas CH4, C4H10, C3H8, CO2, N2
Datum tiskanja 28.04.2022
Datum obdelave 22.04.2022
Verzija 1.0 (sl,SI)

* ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
1.1 Identifikator izdelka

Komercialno ime/Oznaka Kalibriergas CH4, C4H10, C3H8, CO2, N2

Art-Nr. 000090300108Kalibriergas_SL_SL

Prod-Nr različne, glejte razdelek 16

Nevarne komponente, ki morajo biti naštete na nalepki/etiketi
methane, ethylene, propane, butane

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Področja uporabe (SU)
SU20 Zdravstvo
SU2a Rudarstvo (brez dejavnosti na morju)
SU22 Poklicne uporabe: javna uporaba (uprava, izobraževanje, razvedrilo, storitve, obrt)
SU0 Drugo

Kategorije postopkov [PROC]
Professional:
PROC0 Drugo

Kategorije sproščanja v okolje [ERC]
ni uporabeno

Kategorije izdelkov [PC]
PC0 Drugo

Kategorije proizvodov [AC]
ni uporabeno

Uporaba snovi/zmesi
Gas mixture for the calibration of sensors.

Uporabe, ki jih odsvetujemo
Ne uporabljati za polnjenje balonov.
Ne uporabljati v medicinsko klinične namene.
Ne uporabljati v privatne namene (gospodinjstvo).

Opomba
Gas mixture may contain toxic gases in low concentrations.
The concentrations are usually below occupational exposure limits.
ni

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj
Dräger Slovenija d.o.o.
Nadgoriška cesta 19
S-1231 Ljubljana (Cmume)
Telefon +386 (1) 561 22 63
Telefaks: -
E-pošta info@draeger.com

Območje za informiranje:
Dräger EHS Management
Telefon +49 451 882 6979
Spletna stran www.draeger.com

E-pošta (strokovno kompetentna oseba):
sds@draeger.com

* 1.4 Telefonska številka za nujne primere

Poison Control Centre Ljubljana, University Medical Centre Ljubljana,
Zaloska cesta 7

+386 41 635 500
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ODDELEK 2: Določitev nevarnosti
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev po Uredbi (EU) št.
1272/2008 [CLP]

Postopek razvrstitve

Flam. Gas 1, H220

Press. Gas, H280

STOT SE 3, H336

Opozorila za fizikalne nevarnosti
H220 Zelo lahko vnetljiv plin.
H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

Opozorila za nevarnost za zdravje
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Opomba
Mešanica razvrščena kot nevarna skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP].
ni

2.2 Elementi etikete

označevanje po odredbi (EU) št. 1272/2008 [CLP]

Nevarne komponente, ki morajo biti naštete na nalepki/etiketi
methane, ethylene, propane, butane

Piktogrami za nevarnost

GHS02 GHS07 GHS04

Opozorilna beseda
Nevarno

Stavki o nevarnosti
H220 Zelo lahko vnetljiv plin.
H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Previdnostni stavki
P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.
P233 Hraniti v tesno zaprti posodi.
P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P376 Zaustaviti puščanje, če je varno.
P377 Požar zaradi uhajanja plina: Ne gasiti, če puščanja ni mogoče varno zaustaviti.
P381 V primeru uhajanja odstraniti vse vire vžiga.
P412 Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P403 + P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.
P410 + P403 Zaščititi pred sončno svetlobo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu.
P403 Hraniti na dobro prezračevanem mestu.
P501 Contents / container to properly dispose and recycle.
P261 Preprečiti vdihavanje meglice/hlapov/razpršila.
P405 Hraniti zaklenjeno.
P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
P312 Ob slabem počutju pokličite zdravnika.

Dopolnjevalne nevarne lastnosti
EUH018 Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.
ni

posebni predpisi za označevanje sredstev za zaščito rastlin
ni uporabeno

Posebna navodila za embalažo
ni

Drugo označevanje
Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50 °C. Ne preluknjajte ali
sežigajte je niti, ko je prazna.
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2.3 Druge nevarnosti

Možni škodljivi fizikalno-kemični učinki
Pri nezadostnem zračenju in/ali uporabi proizvoda je možno nastajanje eksplozivnih/lahkovnetljivih zmesi.
Previdnost! Rezervoar je pod pritiskom.
V primeru zbiranja v nižjeležečih ali zaprtih prostorih obstaja povečana nevarnost za požar in eksplozijo.

Možni škodljivi učinki na človeka in možni simptomi
ta informacija ni na voljo.

Možni škodljivi učinki na okolje
ta informacija ni na voljo.

Drugi neugodni učinki
ta informacija ni na voljo.

Rezultati ocene PBT in vPvB
Ni razpoložljivih podatkov

* ODDELEK 3: Sestava / podatki o sestavinah
3.1 Snovi

ni uporabeno

* 3.2 Zmesi

Opis
ni uporabeno

Nevarne sestavine

št.CAS ES-št. Ime snovi Koncentracija Razvrstitev po
Uredbi (EU) št.
1272/2008 [CLP]

SCL/ M/ ATE

7727-37-9 231-783-9 Nitrogen 0 ≤ 92 %

74-82-8 200-812-7 methane ≥ 8.7 - 60 % Flam. Gas 1; H220
Press. Gas

74-85-1 200-815-3 ethylene > 20 - 50 % Flam. Gas 1; H220
Press. Gas
STOT SE 3; H336

124-38-9 204-696-9 Carbon dioxide 0 ≤ 40 %

74-98-6 200-827-9 propane > 3.71 - 15 % Flam. Gas 1; H220
Press. Gas

ATE(vdihavanje
hlapi): > 20 mg/L

106-97-8 203-448-7 butane ≥ 3.7 - 8 % Flam. Gas 1; H220
Press. Gas

ATE(vdihavanje
prah/meglice):
658 mg/L

REACH št. Ime snovi
- Nitrogen

Opomba
ni
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ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč
4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošni napotki
ni

Po vdihavanju
Prizadete osebe spraviti na svež zrak in poskrbeti, da so na toplem in da mirujejo.
Skrbeti za sveži zrak.
pri težavah z dihanjem ali ustavitvi dihanja uvedite umetno dihanje.
Ne dajati umetnega dihanja usta na usta ali usta na nos. Uporabiti vrečko ali aparat za umetno dihanje.

Po stiku s kožo:
potrebni niso nobeni posebni ukrepi.

Po stiku z očmi
In case of contact with eyes rinse thoroughly with warm water.

Po zaužitju
ni uporabeno

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi
High concentrations can cause suffocation. Symptoms can be loss of mobility and consciousness. The victim doesn't notice
the choking.

Učinki
High concentrations can cause suffocation.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za medicinsko osebje
Simptomatično zdravljenje.
Po potrebi dajanje kisika.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje
ABC-prah
Water spray jet
Vodena megla

Neustrezna sredstva za gašenje
not known

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni produkti izgorevanja
In case of fire formation of dangerous gases possible.
Ogljikov monoksid

5.3 Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema pri gašenju požara
V primeru požara: Uporabiti zaščitni dihalni aparat, ki ni odvisen od zraka v okolju.

Dodatni podatki
Ukrepe pri gašenju prilagoditi okolju.
ne vdihavajte plinov, ki nastajajo ob eksploziji in požaru.
Zaradi zaščite ljudi in zaradi ohladitve posod v nevarnem območju uporabiti vodne brizgalke.
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ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
6.1 Osebni varnostni ukrepi, zašcitna oprema in postopki v sili

Za neizučeno osebje
Skrbeti za zadostno prezračevanje.
Keep people away and stay on the upwind side.
Odstraniti vse vžigalne pobude.
Versuchen, den Gasaustritt zu stoppen.

Za reševalce
Ensure adequate ventilation.
Keep people away and stay on the upwind side.
Odstraniti vse vžigalne pobude.
Versuchen, den Gasaustritt zu stoppen.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Pline/hlape/meglo zbijati navzdol z vodnim curkom.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za zadrževanje
Suck off by room ventilation.

Druge informacije
No known toxicological effects from this product.
No known ecological damage caused by this product.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Varna uporaba: glej oddelek 7
Odstranitev: glej oddelek 13

* ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Zaščitni ukrepi
Če lokalno odsesavanje ni možno ali če je nezadostno, je priporočljivo zagotoviti dobro prezračevanje delovnega območja.
Avoid impact, friction and electrostatically charging; risk of ignition!
Proizvod polniti in z njim ravnati samo v zaprtem sistemu.
Niso potrebni posebni preventivni ukrepi.
Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati.
Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.
Keep limited supplies at workplace.
Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.
Proizvod je:
Lahko vnetljivo
Preprečiti statično naelektrenje.
Držati izven dosega:
Gorljiva snov
Običajni preventivni ukrepi za zaščito pred požarom.
Avoid effect of heat.
Do not inhale gases.

Napotki o splošni industrijski higieni
Na delovnem mestu je prepovedano jesti, piti, kaditi, njuhati.
Work in rooms with good ventilation.
Pred odmori in ob zaključku dela je potrebno umiti roke.

* 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Zahteve glede skladiščnih prostorov in posod
Hraniti samo v originalni posodi.
Hraniti v tesno zaprti posodi.
Zagotoviti zadostno zračenje skladiščnega prostora.

Razred skladišča
2A Plini
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Materiali, ki se jim je treba izogniti
Ne skladiščiti skupaj z/s:
Oksidacijsko sredstvo

* Nadaljnji podatki o pogojih skladiščenja
Do not store with chemicals.
Hraniti samo v izvirni posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu.
Držati izven dosega:
Kislina
Sredstvo za reduciranje
Rezervoar hraniti dobro zaprt v hladnem, dobro zračnem prostoru.
Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati.
Tlačne posode za plin zavarovati, da se ne prevržejo.
Storage temperature may not exceed 50°C (=122°F).

7.3 Posebne končne uporabe

Priporočilo
ni določeno

Branžne rešitve
ni uporabeno

* ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
* 8.1 Parametri nadzora

* Mejne vrednosti na delovnem mestu

št.CAS ES-št. Delovni medij mejne vrednosti na delovnem
mestu

124-38-9 204-696-9 ogljikov dioksid 5000 [ml/m³(ppm)]
9000 [mg/m³]
2006/15/ES

124-38-9 204-696-9 Kohlenstoffdioxid 5000 [ml/m³(ppm)]
9000 [mg/m³]
EU

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti
ni določeno

Osebna zaščitna oprema

Zaščita oči/obraza
Očala z okvirjem in bočno zaščito
safety goggles, in case of increased risk add protective face shield

Zaščita rok
Protective gloves against mechanical risks. Chemical hazards can not be expected under normal use.

zaščita telesa:
Protipožarna zaščitna obleka
antistatično

Zaščita dihal
Zaščito dihal potrebujete pri:
nezadostno izsesavanje
daljšem delovanju
visokim koncentracijam

Toplotno nevarnostjo
not known
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dodatna opozorila
ni
Upoštevati datum veljavnosti.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje
plin v zgoščeni obliki

Barva
brezbarven

Osnovni podatki, ki so pomembni za varnost

Vrednost Metoda Izvor, Opomba
Mejne vrednosti vonja: not known

Tališče/ledišče Nicht anwendbar auf
Gasgemische.

ni določeno ni
Ni razpoložljivih podatkov

Vrelišče ali začetno vrelišče in
območje vrelišča

ca. -195 °C
tlak 1 bar

ni določeno ni
ni določeno

vnetljivost čvrst/trden ni uporabeno Nicht anwendbar auf
Gasgemische.
ni uporabeno

vnetljivost plinast ni določeno ni določeno

Spodnja in zgornja meja
eksplozivnosti

Zgornja meja eksplozivnosti ni uporabeno ni

Spodnja in zgornja meja
eksplozivnosti

Spodnja meja
eksplozivnosti

ni uporabeno ni

Plamtišče ni uporabeno ni uporabeno

Temperatura samovžiga ni uporabeno ni uporabeno
ni določeno

Temperatura samovžiga ni uporabeno ni uporabeno
ni določeno

Temperatura razpadanja ni uporabeno ni
Ni razpoložljivih podatkov

Temperatura razpadanja ni določeno ni določeno

pH pripravljen za dobavo ni uporabeno ni uporabeno

Viskoznost not determined ni uporabeno ni
ni določeno

Viskoznost not determined ni uporabeno ni
ni določeno

Topnost Vodotopnost
ca. 39 mg/L (20°C)
tlak 1 bar

ni določeno ni
Ni razpoložljivih podatkov

Topnost not determined ni določeno ni
ni določeno

Porazdelitveni koeficient n-
oktanol/voda (logaritemska
vrednost)

ni določeno ni
ni določeno

Parni tlak (20°C) ni uporabeno ni
ni uporabeno

Gostata in/ali relativna gostota ni ni uporabeno
Ni razpoložljivih podatkov

Gostata in/ali relativna gostota Gostota nasutja ni uporabeno ni
ni uporabeno
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Vrednost Metoda Izvor, Opomba
Relativna parna gostota ca. 1 (20°C)

tlak 1 bar
ni določeno Ni razpoložljivih podatkov

značilnosti delcev ni določeno

9.2 Drugi podatki

Druge varnostne značilnosti

Vrednost Metoda Izvor, Opomba
Hitrost izparevanja ni uporabeno Nicht anwendbar auf

Gasgemische.
ni uporabeno

Vsebnost topil ni
ni uporabeno

Vsebnost vode ni
ni določeno

Vsebnost trdnih delov ni
ni uporabeno

število kislin ni uporabeno ni uporabeno

Test separacije topila ni določeno ni
ni določeno

Eksplozivne lastnosti: ni določeno

Lastnosti ki pospešujejo požar Ni razpoložljivih podatkov

Drugi podatki
ni

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
10.1 Reaktivnost

No hazardous reactions known.

10.2 Kemijska stabilnost

ni določeno

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

ni določeno

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Danger of bursting container.

10.5 Nezdružljivi materiali

Ni razpoložljivih podatkov

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikovodiki, plinast
Ogljikov dioksid
Gas mixture may contain toxic gases in low concentrations, which could be released.
Decomposition products of the respective test gas components.

dodatna opozorila
ni
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ODDELEK 11: Toksikološki podatki
11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost

Podatki o živalih

Doza, ki učinkuje Metoda,Vrednotenje Izvor, Opomba
Akutna oralna toksičnost Vrsta ni določeno ni določeno ni ni določeno

Akutna dermalna toksičnost Vrsta ni določeno ni določeno ni ni določeno

Akutna inhalativna toksičnost Vrsta ni določeno ni določeno ni ni določeno

št.CAS106-97-8 butane
Akutna inhalativna
toksičnost (prah/megla)
LC50: 658 mg/L Vrsta
Podgana
Trajanje izpostavljenosti 4 h

št.CAS74-98-6 propane
Akutna inhalativna
toksičnost (para)
LC50: > 20 mg/L
Trajanje izpostavljenosti 4 h

Jedkost za kožo/draženje kože

Podatki o živalih

Rezultat / Vrednotenje Metoda Izvor, Opomba
ni določeno Vrsta ni določeno ni določeno ni

Resne okvare oči/draženje

Podatki o živalih

Rezultat / Vrednotenje Metoda Izvor, Opomba
ni določeno Vrsta ni določeno ni določeno ni

Preobčutljivost dihal

Ocena/klasifikacija
ni določeno

Preobčutljivost kože

Podatki o živalih

Rezultat / Vrednotenje Doza / Koncentracija Metoda Izvor, Opomba
ni določeno Vrsta ni določeno ni določeno ni

Mutagenost za zarodne celice

Vrednost Metoda Rezultat /
Vrednotenje

Opomba

Mutagenost in-
vitro/genotoksičnost

Vrsta ni
določeno

ni določeno ni ni določeno

rakotvornost

Podatki o živalih

Vrednost Metoda Rezultat /
Vrednotenje

Opomba

rakotvornost Vrsta ni
določeno

ni določeno ni ni določeno

Strupenost za razmnoževanje

Podatki o živalih

Vrednost Metoda Rezultat /
Vrednotenje

Opomba

Strupenost za
razmnoževanje

Vrsta ni
določeno

ni določeno ni ni določeno
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STOT – enkratna izpostavljenost

STOT SE 1 in 2

Podatki o živalih

Doza, ki učinkuje Metoda Specifični učinki: Prizadeti organi: Izvor, Opomba
Peroralna toksičnost
specifičnega
tarčnega organa
(enkratna
izpostavljenost)

Vrsta ni
določeno

ni določeno ni ni določeno

Dermalna toksičnost
specifičnega
tarčnega organa
(enkratna
izpostavljenost)

Vrsta ni
določeno

ni določeno ni ni določeno

Inhalacijska
toksičnost
specifičnega
tarčnega organa
(enkratna
izpostavljenost)

Vrsta ni
določeno

ni določeno ni ni določeno

Druge informacije
Ni razpoložljivih podatkov

STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Podatki o živalih

Doza, ki učinkuje Metoda Specifični učinki: Prizadeti organi: Izvor, Opomba
Peroralna toksičnost
specifičnega
tarčnega organa
(ponavljajoča
izpostavljenost)

Vrsta ni
določeno

ni določeno ni ni določeno

Peroralna toksičnost
specifičnega
tarčnega organa
(ponavljajoča
izpostavljenost)

Vrsta ni
določeno

ni določeno ni ni določeno

Dermalna toksičnost
specifičnega
tarčnega organa
(ponavljajoča
izpostavljenost)

Vrsta ni
določeno

ni določeno ni ni določeno

Dermalna toksičnost
specifičnega
tarčnega organa
(ponavljajoča
izpostavljenost)

Vrsta ni
določeno

ni določeno ni ni določeno

Inhalacijska
toksičnost
specifičnega
tarčnega organa
(ponavljajoča
izpostavljenost)

Vrsta ni
določeno

ni določeno ni ni določeno

Inhalacijska
toksičnost
specifičnega
tarčnega organa
(ponavljajoča
izpostavljenost)

Vrsta ni
določeno

ni določeno ni ni določeno

Druge informacije
Ni razpoložljivih podatkov
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Nevarnost pri vdihavanju

Opomba
ni uporabeno

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Ni razpoložljivih podatkov

Druge informacije

Poznani niso nobeni podatki o toksičnem delovanju.
Zmes ni preizkušena.
The product has not been tested. The information is derived from the properties of the individual components.
No known toxicological effects from this product.

ODDELEK 12: Ekološki podatki
12.1 Strupenost

toksičnost vode

Doza, ki učinkuje Metoda,Vrednotenje Izvor, Opomba
Akutna (kratkotrajna) toksičnost za
ribe

Vrsta ni določeno ni določeno ni

št.CAS74-98-6 propane
LC50: > 100 mg/L
Trajanje testa 96 h

Kronična (dolgotrajna) toksičnost
za ribe

ni določeno

Akutna (kratkoročna) toksičnost za
rake

Vrsta ni določeno ni določeno ni

št.CAS74-98-6 propane
ES50 > 100 mg/L
Trajanje testa 48 h

Kronična (dolgoročna) strupenost
za vodne nevretenčarje

ni določeno

Akutna (kratkoročna) toksičnost za
alge in cianobakterije

Vrsta ni določeno ni določeno ni

št.CAS74-98-6 propane
ErC50: > 100 mg/L

Kronična (dolgoročna) toksičnost
za alge in cianobakterije

ni določeno

Toksičnost za druge vodne
rastline/organizme

ni določeno

Toksičnost za mikroorganizme Vrsta ni določeno ni določeno ni

12.2 Obstojnost in razgradljivost

Vrednost Metoda Izvor, Opomba
Biološka razgradnja ni določeno ni

ni določeno

Biološka razgradnja ni določeno ni
ni določeno

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Ocena/klasifikacija
ni določeno

12.4 Mobilnost v tleh

Ocena/klasifikacija
ni določeno

Stran 11 od 14



Varnostni list v skladu z/s Udredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)
000090300108Kalibriergas_SL_SL Kalibriergas CH4, C4H10, C3H8, CO2, N2
Datum tiskanja 28.04.2022
Datum obdelave 22.04.2022
Verzija 1.0 (sl,SI)

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ni razpoložljivih podatkov

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Ni razpoložljivih podatkov

12.7 Drugi neugodni učinki

Dodatne okoljsko toksikološke informacije

Vrednost Metoda Izvor, Opomba
Kemijska potreba po kisiku (KPK): ni določeno ni

ni določeno

Biokemijska potreba po kisiku ni določeno ni
ni določeno

skupna količina organskega ogljika
(TOC):

ni določeno ni
ni določeno

AOX not determined

Dodatni podatki
If appropriate application no interferences in sewage treatment plants.
Ecological dates are not available.
No known ecological damage caused by this product.

ODDELEK 13: Odstranjevanje
13.1 Metode ravnanja z odpadki

Ključ za kodiranje odpadkov/oznake odpadkov po EAK/AVV

Posoda za odpadne snovi
proizvod

Oznake odpadnih snovi

160504 * Plini v tlačnih posodah (vključno s haloni), ki vsebujejo nevarne snovi

Strokovno odstranjevanje odpadnih snovi / Proizvod
Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi.

Strokovno odstranjevanje odpadnih snovi / Embalaža
Popolnoma izpraznjena embalaža se lahko reciklira.

Opomba
ni

ODDELEK 14: Podatki o prevozu
Transport po kopnem
(ADR/RID)

ladijski transport (IMDG) Zračni transport (ICAO-TI /
IATA-DGR)

14.1 Številka ZN in številka ID 1954 1954 1954

14.2 Pravilno odpremno ime ZN STISNJEN PLIN,
VNETLJIV, N.D.N.
(Methan/Butan, Stickstoff)

COMPRESSED GAS,
FLAMMABLE, N.O.S.
(Methane/Butane, Nitrogen)

Compressed gas, flammable,
n.o.s. (Methane/Butane,
Nitrogen)

14.3 Razredi nevarnosti prevoza 2 2.1 2.1

14.4 Skupina embalaže - - -

14.5 Nevarnosti za okolje Ne Ne Ne

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

ni

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

ni uporabeno
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Vsi nosilci transporta
ni

Transport po kopnem (ADR/RID)

Številka ZN in številka ID 1954

Pravilno odpremno ime ZN STISNJEN PLIN, VNETLJIV, N.D.N. (Methan/Butan, Stickstoff)

Razredi nevarnosti prevoza 2

Oznaka(-e) za nevarnost 2.1

klasifikacijska koda: 1F

Skupina embalaže -

Nevarnosti za okolje Ne

Omejena količina (LQ) 0

Posebni predpisi 274 392 662

koda za omejitve predorov B/D

ladijski transport (IMDG)

Številka ZN in številka ID 1954

Pravilno odpremno ime ZN COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Methane/Butane, Nitrogen)

Razredi nevarnosti prevoza 2.1

Skupina embalaže -

Nevarnosti za okolje Ne

Omejena količina (LQ) 0

Onesnaževalci morja Ne

EMS F-D, S-U

Zračni transport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Številka ZN in številka ID 1954

Pravilno odpremno ime ZN Compressed gas, flammable, n.o.s. (Methane/Butane, Nitrogen)

Razredi nevarnosti prevoza 2.1

Skupina embalaže -

Nevarnosti za okolje Ne

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

EU-predpisi

Dovoljenja
ni uporabeno

Omejitve pri uporabi
ta informacija ni na voljo.

drugi EU-predpisi

Upoštevati je potrebno:
ta informacija ni na voljo.

15.2 Ocena kemijske varnosti

Nacionalni predpisi

Ocena kemijske varnosti za snovi v tej zmesi niso bili izvedeni.
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* ODDELEK 16: Drugi podatki
Pomembni podatki o literaturi in virih
ni določeno

Inštrukcije
ni določeno

* dodatna opozorila
Upoštevati je treba obstoječe nacionalne in lokalne zakone o kemikalijah.

Sachnr. 3703694 (Kalibriergas 50 Vol.-% C2H4 in N2)
Partnumber 6810935 (Test gas 60 Vol.-% CH4, 40 Vol.-% CO2)
Partnumber 6812109 (Test gas 50 Vol.-% CH4 in N2)
Partnumber 6811004 (Testgas 8 Vol.-% n-C4H10, 13,8 Vol% CO2 in N2)
Sachnummer 5239066 (Kalibriergas 15 Vol.-% C3H8 in N2)
Sachnummer 4931233 (Kalibriergas 60 Vol.-% CH4 in N2)
Sachnummer 6814029 (Kalibriergas 8 Vol.-% n-C4H10 in N2)

Podatki na tem varnostnem listu ustrezajo po najboljšem znanju našim spoznajem na dan, ko so bili natisnjeni. Informacije bi
naj služile kot napotki za varno shranjevanje, predelavo, transport in odstranjevanje proizvoda, ki je naveden v tej varnostni
listini. Podatki se ne dajo prenesti na druge proizvode. V kolikor se proizvod meša ali obdeluje z drugimi materiali, ali če je
podvržen obdelavi, se podatki v tej varnostni listini, v kolikor iz tega ni mogoče sklepati izrecno česa drugega, ne morejo
prenesti na novi material, ki je tako izdelan.

Besedilo H- in EUH stavkov (Številka in polno besedilo)

H220 Zelo lahko vnetljiv plin.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Napotki za spremembe
* Podatki so glede na prejšnjo verzijo spremenjeni
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