
Ficha de dados de segurança conforme 
Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)
Data da impressão 30.04.2019
Retocado / -a 01.09.2018   (P) Versão 2.1

Gás de calibração, Kalibriergas H2S, CO, CO2, 
CH4, C3H8, C2H5OH, C6H6, C4H8, C7H8, N2-Bal 
[configurado]
000090300105Kalibriergas_PT_PT

Página 1/17

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Nome comercial Gás de calibração, Kalibriergas H2S, CO, CO2, CH4, C3H8, 
C2H5OH, C6H6, C4H8, C7H8, N2-Bal [configurado]
Prod-Nr vários gases de calibração em azoto
- vário, ver a Secção 16

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substâ ncia ou mistura e utilizações desaconselhadas

Usos identificados

Campos de aplicação [SU]
SU20 - Serviços de saúde
SU2a - Indústrias extractivas (sem incluir as indústrias offshore)
SU22 - Utilizações profissionais: Domínio público (administração, educação, actividades recreativas, serviços, 
artes e ofícios)
SU0 - Outros

Categorias de utilização [PC]
PC0 - Outra(s)

Categorias de processos [PROC]
Profissional:
PROC0 - Outro processo ou actividade:

Categorias de produtos [AC]
não aplicável

Categorias de produtos [AC]
não aplicável

Categoria de libertação para o ambiente [ERC]
não aplicável

Observação
nenhuma

Usos não recomendados

Campos de aplicação [SU]
não determinado

Categorias de utilização [PC]
não determinado

Categorias de processos [PROC]
não determinado

Categorias de produtos [AC]
não aplicável

Categorias de produtos [AC]
não aplicável

Observação
Não usar para encher balões.
Não usar para fins médicos/clínicos.
Não utilizar para fins privados (domésticos).
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Condições de utilização recomendadas
Mistura de gases para a calibração de sensores.

Efeito da substância / da mistura
Misturas de gás podem conter gases tóxicos em concentrações baixas.
As concentrações são geralmente abaixo dos limites de exposição profissional.

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fornecedor Dräger Portugal , Lda.
Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 3, Escritórios Piso 0,, P-
2790- 072  Carnaxide, Lisboa
Número de telefone +351 21 155 45 86, Número de telefax +
351 21 155 45 87
E-Mail info@draeger.com
Internet www. draeger.com:

Area informante Dräger Environmental Management
Número de telefone +49 451 882-6297
Número de telefax +49 451 882 76297
E-Mail (pessoa competente):
sds@draeger.com

1.4. Número de telefone de emergência

Informação sobre o caso de emergência Centro de Informação Anti Venenos, Instituto Nacional de 
Emergencia Médica; Rua Infante D. Pedro. 8,

Número de telefone (+351) 808 250 143

Produtor Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstr. 1, D-23560 Lübeck
Número de telefone +49 (0) 451/882-0, Número de telefax +49 
(0) 451/882-2080

E-Mail info@draeger.com
Internet www:draeger.com

Area informante Dräger Umweltmanagement
Número de telefone +49 (0) 451 / 882-6297
Número de telefax +49 (0) 451 / 882-76297
E-Mail (pessoa competente):
sds@draeger.com

1.4. Número de telefone de emergência

Informação sobre o caso de emergência Giftinformationszentrum Nord, Göttingen; Tel. (0551) 1 92 40

Número de telefone +49 (0) 451/ 882-2395 (Dräger 
Werkschutz)

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura
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 Classificação - (CE) N.o 1272/2008 [CLP/GHS]

Classes de risco e categorias 
de risco

Frases de perigo Processo de classificação

Press. Gas H280

Instruções de perigo para riscos físicos
H280 Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a acção do calor.

Instruções de perigo para riscos de saúde
nenhuma

Instruções de perigo para riscos ambientais
nenhuma

Indicações suplementares
A mistura é classificada como perigosa de acordo co m o regulamento (CE) nº 1272/2008 [GHS].

2.2. Elementos do rótulo
Rotulagem - (CE) N.o 1272/2008 [CLP/GHS]

GHS04

Palavra sinalizadora
Atenção

Instruções de perigo para riscos físicos
H280 Contém gás sob pressão; risco de explosão sob a acção do calor.

Instruções de perigo para riscos de saúde
nenhuma

Instruções de perigo para riscos ambientais
nenhuma

Precauções de segurança

Geral
P103 Ler o rótulo antes da utilização.

Prevenção
P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança.
P233 Manter o recipiente bem fechado.

Reacção
P376 Deter a fuga se tal puder ser feito em segurança.

Armazenamento
P403 + P233 Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.
P410 + P403 Manter ao abrigo da luz solar. Armazenar em local bem ventilado.
P412 Não expor a temperaturas superiores a 50°C/122°F.

Eliminação
P501 Conteúdo / recipiente para descarte apropriado e reciclar.

Ficha de dados de segurança conforme 
Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)
Data da impressão 30.04.2019
Retocado / -a 01.09.2018   (P) Versão 2.1

Gás de calibração, Kalibriergas H2S, CO, CO2, 
CH4, C3H8, C2H5OH, C6H6, C4H8, C7H8, N2-Bal 
[configurado]
000090300105Kalibriergas_PT_PT

Página 4/17

Informação de risco suplementar (EU)

Propriedades físicas
nenhuma

Propriedades de risco para a saúde
nenhuma

Propriedades de risco para o ambiente
nenhuma

Regras especiais para os elementos suplementares do  rótulo para determinadas misturas
Recipiente sob pressão. Proteger dos raios solares e não expor a temperaturas superiores a 50 °C. Não furar 
ou queimar, mesmo após utilização.

Informações adicionais

Directivas especiais para o embalamento
nenhuma

Directivas especiais para a caracterização de produ tos de protecção de plantas
não aplicável

Observação
nenhuma

2.3. Outros perigos
Efeito/s nocivo/s físico-químico/s possível/possívei s
Cuidado! O recipiente encontra-se sob pressão.

Efeito/s nocivo/s no ser humano e sintoma/s possível /possíveis
Não existe informação disponível.

Efeito/s nocivo/s no ambiente possível/possíveis
nenhuma

Outros efeitos adversos
Não existe informação disponível.

Indicações relativas dos perigos para o homem e mei o ambiente
Não existe informação disponível.

Resultados da avaliação PBT e mPmB
Não existem dados disponíveis.

SECÇÃO 3: Composição/ informação sobre os component es

3.1. Substâncias
não aplicável

3.2. Misturas
Descrição
não aplicável

Componentes perigosos

Número CAS Número CE Designação [% Vol] Classificação - (CE) N.o 1272/2008 
[CLP/GHS]

64-17-5 200-578-6 etanol 0 - 0,1 Flam. Liq. 2, H225
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Componentes perigosos (continued)

Número CAS Número CE Designação [% Vol] Classificação - (CE) N.o 1272/2008 
[CLP/GHS]

71-43-2 200-753-7 benzeno 0 - 0,1 Flam. Liq. 2, H225 / Carc. 1A, H350 / 
Muta. 1B, H340 / STOT RE 1, H372 / 
Asp. Tox. 1, H304 / Eye Irrit. 2, H319 / 
Skin Irrit. 2, H315

74-82-8 200-812-7 metano 0 - 3 Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas
74-98-6 200-827-9 propano 0 - 5 Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas
108-88-3 203-625-9 tolueno 0 - 0,1 Flam. Liq. 2, H225 / Repr. 2, H361d / 

Asp. Tox. 1, H304 / STOT RE 2, H373 / 
Skin Irrit. 2, H315 / STOT SE 3, H336

115-11-7 204-066-3 2-metilpropeno 0 - 0,1 Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas
630-08-0 211-128-3 monóxido de carbono 0 - 0,1 Flam. Ga s 1, H220 / Press. Gas / Repr.

 1A, H360D / Acute Tox. 3, H331 / 
STOT RE 1, H372

7783-06-4 231-977-3 sulfureto de hidrogénio 0 - 0,05 Fl am. Gas 1, H220 / Press. Gas / 
Acute Tox. 2, H330 / Aquatic Acute 1, 
H400

124-38-9 204-696-9 dióxido de carbono 0 - 50
7727-37-9 231-783-9 azoto > 92

REACH

Número 
CAS

Designação  REACH número de registo

7727-37-9 azoto -

Informaçoes adicionais
nenhuma

Marcação das substâncias contidas de acordo com o r egulamento (CE) Nº 648/2004, anexo VII
não aplicável

SECÇÃO 4: Primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros
Indicaçoes gerais
nenhuma

Em caso de inalação
Transportar os atingidos para o Ar fresco e colocar em repouso.
Providenciar Ar fresco.

Em caso de contato com a pele
Não é necessário tomar medidas especiais.

Em caso de contato com os olhos
não determinado

Em caso de ingestão
não aplicável

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agud os como retardados
Indicaçoes para o médico /sintomas possíveis
Altas concentrações podem causar sufocamento. Os sintomas podem ser perda de capacidade motora e 
consciência. A vítima não percebe a sufocação.
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Indicaçoes para o médico / perigos possíeis
Altas concentrações podem causar sufocamento.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e t ratamentos especiais necessários
Indicaçoes para o médico / tratamento
Tratar sintomaticamente.
Eventualmente respiração com Oxigênio.

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção
Agentes extintores adequados
Conciliar procedimentos de extinção com fogo nas proximidades.
Pó ABC
Dióxido de Carbono
Jato de água em spray

Agentes extintores inadequados
nenhuma

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura
Não existe informação disponível.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incê ndios
Equipamento especial de protecção em caso de incêndi o
Utilizar aparelho de proteção respiratória independente da atmosfera.

Informaçoes adicionais
Resfriar recipientes em perigo com jato de água em spray.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidenta is

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecçã o e procedimentos de emergência
Pessoal não treinado para emergências
Providenciar aeração suficiente.
Manter fontes de iginição afastadas.
Atentar para difusão dos gases especialmente no solo (mais pesado do que o ar) e na direção do vento.

Para equipas de emergência
Providenciar aeração suficiente.

6.2. Precauções a nível ambiental
Precipitar Gases/Vapores/Névoa com jato de Agua em spray.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Succionar através de exaustão de recinto.

Recomendaçoes adicionais
Os efeitos toxicológicos do produto não são conhecidos.
Não existem efeitos nocivos do produto no ambiente conhecido.

6.4. Remissão para outras secções
Manuseamento seguro: ver parte 7
Eliminação: ver parte 13
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SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro
Indicaçoes para utilização segura
Providenciar boa aeração do recinto, caso possível sucção no local de trabalho.
Quando utilizado apropriadamente nenhuma medida especial necessária.
Abrir e manusear recipiente com cuidado.
Utilizar apenas em Area bem aerada.

Medidas de proteção em geral
Não inalar gases.

Medidas de higiene do trabalho
Não fumar, comer nem beber durante o trabalho
Trabalhar em área bem ventilada
Lavar as mãos antes de pausas e no final do trabalho

Indicaçoes para prevenir Incêndio e explosão
Manter afastado de fontes de ignição - Não fumar.
O produto não é combustível, no entanto mantém a combustão.
Obedecer as normas gerais de prevenção deincêndio em unidades.
Evitar exposição ao calor.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eve ntuais incompatibilidades
Exigências para área de estocagem e recipiente
Manter bem fechado na embalagem original.
Aerar bem o recinto de estocagem.

Indicaçoes para estocagem conjunta
Não estocar junto com produtos Químicos.
Não estocar junto com Oxidantes.
Conservar apenas no recipiente original, em um local fresco e bem ventilado, isolado de Acidos e Redutores.

Informaçoes adicionais para condiçoes de estocagem
Manter recipiente hermeticamente fechado e conservar em um local fresco e bem ventilado. Abrir e manusear 
com cuidado.
Proteger garrafas de gás pressurizado contra quedas.
A temperatura de estocagem não deve ultrapassar 50 °C.

Informaçoes para a estabilidade durante armazenamen to
Nos depósitos originais fechados e a temperaturas de armazenamento até 25° C, o produto conserva-se, pelo 
menos 12 meses.

Classe de 
estocagem

2A

7.3. Utilizações finais específicas
Recomendações para a utilização nas condições previ stas
não determinado

Soluções especificas pelo ramo se for utilizado nas condições previstas
não aplicável
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SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individua l

8.1. Parâmetros de controlo
Componentes com valores limite a controlar com rela ção ao local de trabalho

Número CAS Designação Maneira [mg/m3] [ppm] Observaç
ão

124-38-9 dióxido de carbono 8 horas 9000 5000 EU

71-43-2 benzeno 8 horas 3,25 1,0 EU

Valores limite de exposição profissional indicativo s (91/322/CEE, 2000/39/CE, 2004/37/CE, 2006/15/CE ou 200 9/
161/UE)

Número CAS Designação Maneira [mg/m3] [ppm] Observação

108-88-3 tolueno 8 horas 192 50
Curta duração 384 100

Cutânea

124-38-9 dióxido de carbono 8 horas 9000 5000
71-43-2 benzeno 8 horas 3,25 1 Cutânea
7783-06-4 sulfureto de hidrogénio 8 horas 7 5

Curta duração 14 10

Valores-limite biológicos (TRGS 903)

Número CAS Designação Parâmetro BGW Material 
de análise

Momento 
de teste

630-08-0 Kohlenstoffmonoxid (Kohlenmonoxid) CO-Hb 5 % ; Ableitung des 

BGW als 
Höchstwert wegen 
akut toxischer 
Effekte / 
Gesonderte 
Bewertung für 
Raucher

B b

108-88-3 tolueno Toluol 600 µg/l B b
108-88-3 tolueno o-Kresol (nach Hydrolyse) 1,5 mg/l U c, b

Informaçoes adicionais
nenhuma

8.2. Controlo da exposição
Protecção respiratória
Proteção respiratória em caso de exaustão insuficiente ou em demorada exposição.
Filtro para diversas áreas ABEK

Protecção das mãos
Luvas de proteção contra riscos mecânicos. Os perigos químicos não podem ser esperados em uso normal.

Protecção dos olhos
Oculos de proteção com proteção lateral

Outras medidas de protecção
roupa de proteção leve

Perigos térmicos
keine bekannt

Limite e controlo da exposição no ambiente
Atenção à data de validade.
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Instalações de ligação técnica adequadas
não determinado

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e quími cas de base
aparência
gás comprimido

Cor
incolor

Odor
inodoro ou característica

Umbral olfactivo
Não existem dados disponíveis.

Dados importantes sobre a saúde, a segurança e o am biente

Valor Temperatura em Método Observação

valor pH não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável não aplicável

Indice de acidez não aplicável não aplicável não aplicável

Ponto de ebulição ca. -195 °C 1 bar não determinado nenhuma

Ponto de fusão Não existem 
dados 
disponíveis.

não determinado nenhuma

Ponto de chama não aplicável não aplicável não aplicável

Velocidade de 
vaporização

não determinado

Inflamabilidade (sólido) não aplicável não aplicável não aplicável

Inflamabilidade (gás) não 
determinado

não aplicável não aplicável

Temperatura de ignição não 
determinado

não aplicável não aplicável

Temperatura de 
combustão espontânea

não aplicável não aplicável não aplicável

Limite inferior de 
explosividade

Não existe 
informação 
disponível.

não aplicável nenhuma

Limite superior de 
explosividade

Não existe 
informação 
disponível.

não aplicável nenhuma

Pressão do vapor não aplicável 20 °C não aplicável nenhuma

Densidade relativa não aplicável não aplicável nenhuma

Densidade a granel não aplicável não aplicável nenhuma
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Valor Temperatura em Método Observação

Densidade de vapor ca. 1 20 °C 1 bar não determinado nenhuma

Solubilidade em água Não existem 
dados 
disponíveis.

ca. 20 °C ca. 1 bar não determinado nenhuma

Soluvel em .../ outros não 
determinado

não determinado não 
determinado

não determinado nenhuma

Conficiente de 
distribuição (n-octanol/
água) (log P O/W)

não 
determinado

não determinado não determinado nenhuma

Temperatura de 
decomposição

Não existem 
dados 
disponíveis.

não aplicável nenhuma

Viscosidade não 
determinado

não 
determinado

não determinado não aplicável nenhuma

Viscosidade não 
determinado

não 
determinado

não determinado não aplicável nenhuma

Teste de separação de 
dissolventes

não 
determinado

não determinado nenhuma

Teor de solventes não aplicável não aplicável nenhuma

Percentagem de água não 
determinado

não determinado nenhuma

Percentagem de sólidos não aplicável não determinado nenhuma

Indice de combustibilidade não aplicável

Sensibilidade ao impacto nenhuma não aplicável

Propriedades comburentes
Não existem dados disponíveis.

Propriedades explosivas
não determinado

9.2. Outras informações
Misturas de gás podem conter gases tóxicos em concentrações baixas.
As concentrações são geralmente abaixo dos limites de exposição profissional.
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SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade

10.1. Reactividade
Nenhuma reação perigosa conhecida.

10.2. Estabilidade química
não determinado

10.3. Possibilidade de reacções perigosas
não determinado

10.4. Condições a evitar
Perigo de explosão do contentor.

10.5. Materiais incompatíveis
Substâncias evitar
Não existem dados disponíveis.

10.6. Produtos de decomposição perigosos
Mistura de gás pode conter gases tóxicos em concentrações baixas, que poderiam ser liberados.
Os produtos de decomposição dos respectivos componentes de gás de teste.

Decomposição Térmica

Método não determinado

Observação não determinado

Informaçoes adicionais
nenhuma

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda/Efeito de irritação / Sensibilização

Valor/Avaliação Espécie Método Observação

LD50 Toxicidade 
oral aguda

não determinado não determinado não 
determinado

nenhuma

LD50 Toxicidade 
dérmica aguda

não determinado não determinado não 
determinado

nenhuma

LC50 Toxicidade 
aguda por inalação

não determinado não determinado não 
determinado

nenhuma

Efeito de irritação 
dérmica

não determinado não determinado não 
determinado

nenhuma

Irritante aos olhos não determinado não determinado não 
determinado

nenhuma
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Valor/Avaliação Espécie Método Observação

Sensibilização da 
pele

não determinado não determinado não 
determinado

nenhuma

Sensibilização 
das vias 
respiratórias

não determinado não determinado não 
determinado

nenhuma

Toxicidade sub-aguda - Cancerogênicidade

Valor Espécie Método Avaliação

Toxicidade sub-
aguda

não determinado não determinado não 
determinado

nenhuma

Toxicidade sub-
crônica

não determinado não determinado não 
determinado

nenhuma

Toxicidade crônica não determinado não determinado não 
determinado

nenhuma

Mutagenicidade não determinado não determinado não 
determinado

nenhuma

Toxicidade de 
reprodução

não determinado não determinado não 
determinado

nenhuma

Cancerogênicidade não determinado não determinado não 
determinado

nenhuma

Toxicidade específica do órgão alvo (exposição únic a)
Não existem dados disponíveis.

Toxicidade específica do órgão alvo (exposição repe tida)
Não existem dados disponíveis.

Perigo de aspiração
não aplicável

Testes toxicológicos (outras informaçoes)
Não existe informação disponível.

Experiências da prática
Não existe informação disponível.

Observaçoes gerais
Os efeitos toxicológicos do produto não são conhecidos.
Não existem dados toxicológicos.
Mistura não testada.
O produto não foi testado. A informação é derivada das características dos componentes individuais.
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SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Efeito ecotóxico
Valor Espécie Método Avaliação

Toxicidade 
em peixes

não determinado não determinado não determinado nenhuma

Toxicidade 
em dáfnias

não determinado não determinado não determinado nenhuma

Toxicidade 
em algas

não determinado não determinado não determinado nenhuma

Toxicidade 
em 
bactérias

não determinado não determinado não determinado nenhuma

12.2. Persistência e degradabilidade
Grau de eliminação Método de análise Método Avaliação

Eliminação físico-
química

não determinado não determinado não determinado nenhuma

Biodegradabilidade não determinado não determinado não determinado nenhuma

Degradação fácil não determinado não determinado não determinado nenhuma

Eliminação 
biológica

não determinado não determinado não determinado nenhuma

Degr. seg. lei de 
prod. de lav. e limp.
 (WRMG)

não determinado não determinado não determinado nenhuma

12.3. Potencial de bioacumulação
não determinado

12.4. Mobilidade no solo
não determinado

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB
Não existem dados disponíveis.

12.6. Outros efeitos adversos
não determinado

Comportamento nas estaçoes de tratamento de esgotos
não determinado

Bloqueamento de respiração do lodo activado comunal
Valor Método Observação

EC 50 não determinado não determinado nenhuma
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Outras recomendaçoes ecológicas
Valor Método Observação

Carbono Orgânico 
(COD)

não determinado não determinado nenhuma

Demanda química de 
oxigênio (DQO)

não determinado não determinado nenhuma

Demanda Bioquímica 
de Oxigênio (DBO5) 
99.40.n.b.

não determinado não determinado nenhuma

Valor de AOX não determinado

Contem conforme a receita metais pesados e combinaç oes da Norma da CE (76/464EWG)
não aplicável

Recomendaçoes em geral
Não existem efeitos nocivos do produto no ambiente conhecido.
Usado adequadamente não provoca nenhum dano em Estação de Tratamento.
Não existem dados sobre ecologia.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos
Cód. de resíduo Denominação do resíduo
16 05 05 gases em recipientes sob pressão, não abrangidos em 16 05 04

Produto
Dispor em observação das definições da autoridade responsável local.

Embalagens não limpadas
Embalagem completamente vazias podem ser conduzidas para reciclagem.

Detergente recomendado
não aplicável

Informaçoes adicionais
nenhuma

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

ADR/RID IMDG IATA-DGR

14.1. Número ONU 1956 1956 1956

14.2. Designação oficial de 
transporte da ONU

Verdichtetes Gas, n.a.g. 
(Nitrogen, ...............)

Compressed gas, n.o.s. 
(Nitrogen, ..............)

Compressed gas, n.o.
s. (Nitrogen, .................)

14.3. Classes de perigo 
para efeitos de transporte

2.2 2.2 2.2
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ADR/RID IMDG IATA-DGR

14.4. Grupo de embalagem ./. ./. ./.

14.5. Perigos para o ambiente No No No

14.6. Precauções especiais para o utilizador
nenhuma

14.7. Transporte a granel em conformidade com o ane xo II da Convenção Marpol 73/78 e o Código IBC
não aplicável

Transporte terrestre ADR/RID
Rótulo(s) de perigo 2.2
código de restriução de túneis D/E
disposições especiais P200
Código de classificação 1A

Outros dados relativos ao transporte
nenhuma

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentaçao/legislaçao específica para a s ubstância ou mistura em matéria de saúde, segurança  e 
ambiente
Autorização
não aplicável

Limitações de aplicação
Não existe informação disponível.

Outras directivas comunitárias (UE)
Não existe informação disponível.

Directiva VOC (componentes orgânicos voláteis)

Observação
não aplicável

Prescriçoes nacionaisl

Indicaçoes relativas à limítação da actividade / oc upação
nenhuma

Outras prescriçoes, limitaçoes e decretos de proibi ção
atentar : TRG 280 ""Allgemeine Anforderungen an Druckgasbehaelter; Betreiben von Druckgalbehaeltern"" 

(Exig. gerais para Recipintes com Pressão);Operação de Rec. com Pressão)

atentar : TRG 101 ""Gase"" (Gases)

Classe de Perigo para água - Classificação própria
nna - não nocivo para a água

Instruçoes técnica para serviço áereo - comentário
não aplicável

Stoerfallverordunung (Norma de Emergências), Apêndice II: não citado.Prescrição para o caso de uma 
avaría
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15.2. Avaliação da segurança química
Não foram realizadas avaliações de segurança química para substâncias contidas nesta mistura.

SECÇÃO 16: Outras informações

Recomendações quanto à formação profissional
não determinado

Utilizöação recomendada e limitaçoes
Devem-se respeitar as leis nacionais e locais relativas a produtos químicos.

Informaçoes adicionais
Sachnummer 6810695 (Kalibriergas 260.5 ppm C2H5OH in N2)
Sachnummer 6810920 (Kalibriergas 260.5 ppm C2H5OH in N2)
Sachnummer 6812438 (Kalibriergas 50 Vol.-% CO2 in N2)
Sachnummer 6812252 (Kalibriergas 100 ppm CO in N2)
Sachnummer 6812962 (Kalibriergas 3,5 Vol.-% CH4 in N2)
Sachnummer 6813236 (Kalibriergas 500 ppm C3H8 in N2)
Sachnummer 6812112 (Kalibriergas 100 ppm H2S in N2)
Sachnummer 6812114 (Kalibriergas 25 ppm H2S in N2)
Sachnummer 6812117 (Kalibriergas 40 ppm H2S in N2)
Sachnummer 6810393 (Kalibriergas 20 ppm H2S in N2)
Partnumber 4502152 (Test gas 25 ppm CO in N2)
Partnumber 4502153, 4594980 (Test gas 50 ppm CO in N2)
Partnumber 4502154 (Test gas 250 ppm CO in N2)
Partnumber 4502168 (Test gas 1000 ppm CO in N2)
Sachnummer 5239086 (Kalibriergas 0,1 Vol.-% CO2 in N2)
Sachnummer 5239084 (Kalibriergas 1,5 Vol.-% CO2 in N2)
Sachnr. 6814050 (Kalibriergas 5ppm C6H6 in N2)
Sachnr. 6814046 (Kalibriergas 10 ppm i-C4H8, 10 ppm C7H8 in N2)
Sachnr. 6814199 (Kalibriergas 15 ppm H2S in N2)
Sachnr. 6814191, 6814192, 6814193 (Kalibriergas 150 ppm C2H5OH in N2)
Os dados baseam-se no estado actual de nossos conhecimentos, mas respresentam nenhuma garantia para 
as caracteristicas do produto e justificam nenhuma relação jurídica.

Indicações de mudanças: "!" = Dados modificados em relação à versão anterior. Versão anterior: 2.0
Fontes dos dados mais importantes
não determinado

H220 Gás extremamente inflamável.
H225 Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
H315 Provoca irritação cutânea.
H319 Provoca irritação ocular grave.
H330 Mortal por inalação.
H331 Tóxico por inalação.
H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.
H340 Pode provocar anomalias genéticas (indicar a via de exposição se existirem provas concludentes de que o 

perigo não decorre de nenhuma outra via de exposição).
H350 Pode provocar cancro (indicar a via de exposição se existirem provas concludentes de que o perigo não 

decorre de nenhuma outra via de exposição).
H360D Pode afectar a fertilidade ou o nascituro (indicar o efeito específico se este for conhecido) (indicar a via de 

exposição se existirem provas concludentes de que o perigo não decorre de nenhuma outra via de 
exposição).
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H361d Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro (indicar o efeito específico se este for conhecido) (indicar a 
via de exposição se existirem provas concludentes de que o perigo não decorre de nenhuma outra via de 
exposição).

H372 Afecta os órgãos (ou indicar todos os órgãos afectados, se forem conhecidos) após exposição prolongada 
ou repetida (indicar a via de exposição se existirem provas concludentes de que o perigo não decorre de 
nenhuma outra via de exposição).

H373 Pode afectar os órgãos (ou indicar todos os órgãos afectados, se forem conhecidos) após exposição 
prolongada ou repetida (indicar a via de exposição se existirem provas concludentes de que o perigo não 
decorre de nenhuma outra via de exposição).

H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.


