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* SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

- 1.1 Product identifier

- Trade name: Super pistol spray, silicone-free
- 1.2 Relevant identified uses of the

substance or mixture and uses advised
against Identified use: intended for professional use only!

- Application of the substance / the mixture Coating

- 1.3 Details of the supplier of the safety data sheet
- Manufacturer/Supplier: Alexander BINZEL

Schweißtechnik GmbH & Co.KG
Postfach 10 01 53 / D-35331 Giessen
Tel.: +49 (0) 6408 / 59-0
Fax: +49 (0) 6408 / 59-191
Mail: technischedokumentation@binzel-abicor.com

- Further information obtainable from: Technical Documentation
- 1.4 Emergency telephone number: Giftinformationszentrum der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen

Langenbeckstraße 1; Gebäude 601; 55131 Mainz
Tel. Nr.: +49 (0)6131 / 19 24 0
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

SECTION 2: Hazards identification

- 2.1 Classification of the substance or mixture
- Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008

Aerosol 1 H222-H229 Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated.

- 2.2 Label elements
- Labelling according to Regulation (EC) No

1272/2008 The product is classified and labelled according to the CLP regulation.
- Hazard pictograms

GHS02

- Signal word Danger
- Hazard statements H222-H229 Extremely flammable aerosol. Pressurised container: May burst if heated.
- Precautionary statements P101 If medical advice is needed, have product container or label at hand.

P102 Keep out of reach of children.
P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No

smoking.
P211 Do not spray on an open flame or other ignition source.
P251 Do not pierce or burn, even after use.
P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
P410+P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F.
P501 Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international

regulations.
- Additional information: EUH018 In use may form flammable/explosive vapour-air mixture.
- 2.3 Other hazards
- Results of PBT and vPvB assessment
- PBT: Not applicable.
- vPvB: Not applicable.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

- 3.2 Chemical characterisation: Mixtures
- Description: Mixture: consisting of the following components.

- Dangerous components:

CAS: 106-97-8
EINECS: 203-448-7
Index number: 601-004-01-8
Reg.nr.: 01-2119474691-32

butane (containing ≥ 0,1% butadiene (203-450-8)) Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280 50-100%

CAS: 74-98-6
EINECS: 200-827-9
Index number: 601-003-00-5
Reg.nr.: 01-2119486944-21

propane Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280 12.5-25%

CAS: 75-28-5
EINECS: 200-857-2
Index number: 601-004-01-8
Reg.nr.: 01-2119485395-27

isobutane Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280 2.5-10%

- Additional information: For the wording of the listed hazard phrases refer to section 16.
 EN 

(Contd. on page 2)

D0006212 / Index g



Page 2/6

Safety data sheet
according to 1907/2006/EC, Article 31

Printing date 06.11.2017 Revision: 06.11.2017Version number 4

Trade name: Super pistol spray, silicone-free

(Contd. of page 1)

46.0.2

SECTION 4: First aid measures

- 4.1 Description of first aid measures
- General information: Immediately remove any clothing soiled by the product.

Symptoms of poisoning may even occur after several hours; therefore medical observation for at least 48
hours after the accident.
Do not leave affected persons unattended.
Personal protection for the First Aider.
Take affected persons out of danger area and lay down.

- After inhalation: In case of unconsciousness place patient stably in side position for transportation.
Supply fresh air; consult doctor in case of complaints.

- After skin contact: Immediately wash with water and soap and rinse thoroughly.
Seek medical treatment in case of complaints.

- After eye contact: Rinse opened eye for several minutes under running water. If symptoms persist, consult a doctor.
Protect unharmed eye.

- After swallowing: If symptoms persist consult doctor.
- 4.2 Most important symptoms and effects,

both acute and delayed No further relevant information available.
- 4.3 Indication of any immediate medical

attention and special treatment needed No further relevant information available.

SECTION 5: Firefighting measures

- 5.1 Extinguishing media
- Suitable extinguishing agents: CO2, powder or water spray. Fight larger fires with water spray or alcohol resistant foam.

Use fire extinguishing methods suitable to surrounding conditions.
- For safety reasons unsuitable extinguishing

agents: Water with full jet
- 5.2 Special hazards arising from the

substance or mixture Nitrogen oxides (NOx)
Carbon monoxide (CO)
CO2
Can form explosive gas-air mixtures.

- 5.3 Advice for firefighters
- Protective equipment: Do not inhale explosion gases or combustion gases.
- Additional information Collect contaminated fire fighting water separately. It must not enter the sewage system.

Dispose of fire debris and contaminated fire fighting water in accordance with official regulations.

SECTION 6: Accidental release measures

- 6.1 Personal precautions, protective
equipment and emergency procedures Wear protective equipment. Keep unprotected persons away.

Ensure adequate ventilation
Keep away from ignition sources.

- 6.2 Environmental precautions: Inform respective authorities in case of seepage into water course or sewage system.
Do not allow to enter sewers/ surface or ground water.
Prevent from spreading (e.g. by damming-in or oil barriers).

- 6.3 Methods and material for containment
and cleaning up: Ensure adequate ventilation.

Dispose contaminated material as waste according to item 13.
- 6.4 Reference to other sections See Section 7 for information on safe handling.

See Section 8 for information on personal protection equipment.
See Section 13 for disposal information.

SECTION 7: Handling and storage

- 7.1 Precautions for safe handling Store in cool, dry place in tightly closed receptacles.
Ensure good ventilation/exhaustion at the workplace.

- Information about fire - and explosion
protection: Keep ignition sources away - Do not smoke.

Protect against electrostatic charges.

- 7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities
- Storage:
- Requirements to be met by storerooms and

receptacles: Store only in the original receptacle.
Observe official regulations on storing packagings with pressurised containers.

- Information about storage in one common
storage facility: Store away from foodstuffs.

- Further information about storage
conditions: Protect from frost.

(Contd. on page 3)
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Store in dry conditions.
Keep container tightly sealed.
Protect from heat and direct sunlight.
Recommended storage temperature: 10-30 °C

- 7.3 Specific end use(s) No further relevant information available.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

- Additional information about design of
technical facilities: No further data; see item 7.

- 8.1 Control parameters

- Ingredients with limit values that require monitoring at the workplace:

106-97-8 butane (containing ≥ 0,1% butadiene (203-450-8))

WEL Short-term value: 1810 mg/m³, 750 ppm
Long-term value: 1450 mg/m³, 600 ppm
Carc (if more than 0.1% of buta-1.3-diene)

- Additional information: The lists valid during the making were used as basis.

- 8.2 Exposure controls
- Personal protective equipment:
- General protective and hygienic measures: The usual precautionary measures are to be adhered to when handling chemicals.

Keep away from foodstuffs, beverages and feed.
Immediately remove all soiled and contaminated clothing
Wash hands before breaks and at the end of work.
Avoid contact with the eyes and skin.

- Respiratory protection: When used properly and under normal conditions, breathing protection is not required.
Use suitable respiratory protective device in case of insufficient ventilation.
Filter A/P2
Respiratory protection - Gas filters and combination filters according to EN 141

- Protection of hands:

Protective gloves

Check protective gloves prior to each use for their proper condition.
Only use chemical-protective gloves with CE-labelling of category III.
The glove material has to be impermeable and resistant to the product/ the substance/ the
preparation.
Selection of the glove material on consideration of the penetration times, rates of diffusion
and the degradation
After use of gloves apply skin-cleaning agents and skin cosmetics.

- Material of gloves Recommended materials:
Butyl rubber, BR
Recommended thickness of the material: ≥ 0.5 mm
The selection of the suitable gloves does not only depend on the material, but also on further marks of
quality and varies from manufacturer to manufacturer.

- Penetration time of glove material The determined penetration times according to EN 374 part III are not performed under practical
conditions. Therefore a maximum wearing time, which corresponds to 50% of the penetration time, is
recommended.

- As protection from splashes gloves made of
the following materials are suitable: Nitrile rubber, NBR

Recommended thickness of the material: ≥ 0.1 mm
Penetration time (min.): <10

- Eye protection:

Tightly sealed goggles

Protective goggles and facial protection - Classification according to EN 166
- Body protection: Protective work clothing

Impervious protective clothing

SECTION 9: Physical and chemical properties

- 9.1 Information on basic physical and chemical properties
- General Information
- Appearance:

Form: Aerosol
Colour: Opaque

- Odour: Odourless
- Odour threshold: Not determined.

(Contd. on page 4)
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- pH-value: Not determined.

- Change in condition
Melting point/freezing point: Undetermined.
Initial boiling point and boiling range: Not applicable, as aerosol.*

- Flash point: Not applicable, as aerosol.*

- Flammability (solid, gas): Not applicable.

- Ignition temperature: Not determined.

- Decomposition temperature: Not determined.

- Auto-ignition temperature: Product is not selfigniting.

- Explosive properties: Not determined.

- Explosion limits:
Lower: 1,5 Vol %
Upper: 10,9 Vol %

- Density at 20 °C: 0.59 g/cm³
- Relative density Not determined.
- Vapour density Not determined.
- Evaporation rate Not applicable.

- Solubility in / Miscibility with
water: Not miscible or difficult to mix.

- Partition coefficient: n-octanol/water: Not determined.

- Viscosity:
Dynamic: Not determined.
Kinematic: Not determined.

- 9.2 Other information No further relevant information available.

SECTION 10: Stability and reactivity

- 10.1 Reactivity No further relevant information available.
- 10.2 Chemical stability
- Thermal decomposition / conditions to be

avoided: No decomposition if used according to specifications.
- 10.3 Possibility of hazardous reactions No dangerous reactions known.
- 10.4 Conditions to avoid No further relevant information available.
- 10.5 Incompatible materials: No further relevant information available.
- 10.6 Hazardous decomposition products: No dangerous decomposition products known.

SECTION 11: Toxicological information

- 11.1 Information on toxicological effects
- Acute toxicity Based on available data, the classification criteria are not met.
- Primary irritant effect:
- Skin corrosion/irritation Based on available data, the classification criteria are not met.
- Serious eye damage/irritation Based on available data, the classification criteria are not met.
- Respiratory or skin sensitisation Based on available data, the classification criteria are not met.
- CMR effects (carcinogenity, mutagenicity and toxicity for reproduction)
- Germ cell mutagenicity Based on available data, the classification criteria are not met.
- Carcinogenicity Based on available data, the classification criteria are not met.
- Reproductive toxicity Based on available data, the classification criteria are not met.
- STOT-single exposure Based on available data, the classification criteria are not met.
- STOT-repeated exposure Based on available data, the classification criteria are not met.
- Aspiration hazard Based on available data, the classification criteria are not met.

SECTION 12: Ecological information

- 12.1 Toxicity

- Aquatic toxicity:

106-97-8 butane (containing ≥ 0,1% butadiene (203-450-8))

EC50 7.71 mg/l (ALGAE) (96h)

LC 50 27.98 mg/l (fish) (96h)

74-98-6 propane

EC50 7.71 mg/l (ALGAE) (96h)

(Contd. on page 5)
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LC50 27.98 mg/l (fish) (96h)

75-28-5 isobutane

LC50 27.98 mg/l (fish) (96h)

EC50 7.71 mg/l (ALGAE) (96h)

- 12.2 Persistence and degradability No further relevant information available.
- 12.3 Bioaccumulative potential No further relevant information available.
- 12.4 Mobility in soil No further relevant information available.
- Additional ecological information:
- General notes: Water hazard class 1 (German Regulation) (Self-assessment): slightly hazardous for water

Do not allow undiluted product or large quantities of it to reach ground water, water course or sewage
system.

- 12.5 Results of PBT and vPvB assessment
- PBT: Not applicable.
- vPvB: Not applicable.
- 12.6 Other adverse effects No further relevant information available.

SECTION 13: Disposal considerations

- 13.1 Waste treatment methods
- Recommendation Must not be disposed together with household garbage. Do not allow product to reach sewage system.

Disposal according to official regulations

- European waste catalogue

15 01 04 metallic packaging

16 05 04* gases in pressure containers (including halons) containing hazardous substances

15 01 10* packaging containing residues of or contaminated by hazardous substances

- Uncleaned packaging:
- Recommendation: Disposal must be made according to official regulations.

SECTION 14: Transport information

- 14.1 UN-Number
- ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 UN proper shipping name
- ADR 1950 AEROSOLS
- IMDG AEROSOLS
- IATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Transport hazard class(es)

- ADR

- Class 2   5F Gases.
- Label 2.1

- IMDG, IATA

- Class 2.1
- Label 2.1

- 14.4 Packing group
- ADR, IMDG, IATA Void

- 14.5 Environmental hazards:
- Marine pollutant: No

- 14.6 Special precautions for user Warning: Gases.
- Danger code (Kemler): - 
- EMS Number: F-D,S-U

(Contd. on page 6)
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- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For
AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for
class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS
with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of
class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision
of class 2.

- 14.7 Transport in bulk according to Annex II of Marpol and the IBC
Code Not applicable.

- Transport/Additional information:

- ADR
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity
- Transport category 2 
- Tunnel restriction code D 

- IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

- UN "Model Regulation": UN 1950 AEROSOLS, 2.1

SECTION 15: Regulatory information

- 15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

- Directive 2012/18/EU
- Named dangerous substances - ANNEX I None of the ingredients is listed.
- Seveso category P3a FLAMMABLE AEROSOLS
- Qualifying quantity (tonnes) for the

application of lower-tier requirements 150 t
- Qualifying quantity (tonnes) for the

application of upper-tier requirements 500 t
- REGULATION (EC) No 1907/2006 ANNEX

XVII Conditions of restriction: 3

- National regulations:

- Information about limitation of use: Employment restrictions concerning juveniles must be observed.
Employment restrictions concerning pregnant and lactating women must be observed.
Employment restrictions concerning women of child-bearing age must be observed.

- 15.2 Chemical safety assessment: A Chemical Safety Assessment has not been carried out.

* SECTION 16: Other information

This information is based on our present knowledge. However, this shall not constitute a guarantee for any specific product features and shall not
establish a legally valid contractual relationship.

- Relevant phrases H220 Extremely flammable gas.
H280 Contains gas under pressure; may explode if heated.

- Department issuing SDS: Technical Documentation
- Contact: Technical Documentation
- Abbreviations and acronyms: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Flammable gases – Category 1
Aerosol 1: Aerosols – Category 1
Press. Gas (Comp.): Gases under pressure – Compressed gas

- Sources Internet:
- www.echa.com
- www.baua.de
- www.gestis.itrust.de (IFA: Institute für Occupational Safety and

 Health of the German Social Accident Insurance)
- * Data compared to the previous version

altered.
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* KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

- 1.1 Tuotetunniste

- Kauppanimike: Super-pistoolispray, silikoniton
- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei
suositella

- Aineen / valmisteen käyttö
Tunnistetut käyttö: Vain ammattikäyttöön!
Kiinnittymisen estoaine

- 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Aerosol 1 H222-H229 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.

- 2.2 Merkinnät
- Merkinnät asetuksen (EY) N:o 1272/2008

mukaisesti Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
- Varoitusmerkit

GHS02

- Huomiosana Vaara
- Vaaralausekkeet H222-H229 Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.
- Turvalausekkeet P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P210 Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä.

Tupakointi kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.

- Lisätietoja:
- 2.3 Muut vaarat
- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT:
- vPvB:

P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille.
P501 Hävitä sisältö/pakkaus) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvälisiä
          määräyksiä.
EUH018 Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilmaseos.

Ei voida käyttää.
Ei voida käyttää.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset
- Selostus: Seos: koostuu seuraavista aineista.

(jatkuu sivulla 2)
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- Tietoja antaa:

- 1.4 Hätäpuhelinnumero:

Maahantuoja: 

Vastuuhenkilö: 
Puhelin: 
Sähköposti: 

Hätäpuhelinnumero: 

Alexander BINZEL 
Schweißtechnik GmbH & Co.KG 
Postfach 10 01 53 / D-35331 Giessen 
Tel.: +49 (0) 6408 / 59-0 
Fax: +49 (0) 6408 / 59-191 
Mail: technischedokumentation@binzel-abicor.com 

Research and Development 

Giftinformationszentm der Länder Rheinland-Pfalz und 
Hessen Langenbeckstraße 1; Gebäude 601; 55131 Mainz 
Tel. Nr.: +49 (0)6131 / 19 24 0 
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

ABICOR BINZEL Finland Oy 
Kartanontie 53 
28430 Pori 

Jari Tenhunen 
+358 2 634 4600
info@binzel.fi

Myrkytystietokeskus (09) 471977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde) 
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- Sisältää vaarallisia aineita:

CAS: 106-97-8
EINECS: 203-448-7
Indeksinumero: 601-004-01-8
Reg.nr.: 01-2119474691-32

butaani (joka sisältää ≥0,1% butadieenia (203-450-8)) Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280 50-100%

CAS: 74-98-6
EINECS: 200-827-9
Indeksinumero: 601-003-00-5
Reg.nr.: 01-2119486944-21

Propaani Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280 12,5-25%

CAS: 75-28-5
EINECS: 200-857-2
Indeksinumero: 601-004-01-8
Reg.nr.: 01-2119485395-27

isobutaani Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280 2,5-10%

- Lisätietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
- Yleisohjeet:

- Hengitettynä:

- Ihokosketuksessa:

- Aineen päästyä silmiin:

- Nieltyä:
- 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä

välittömät että viivästyneet
- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä

lääketieteellistä apua ja erityishoitoa
koskevat ohjeet

Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi.
Myrkytysoireet voivat ilmaantua vasta useiden tuntien kuluttua. Tästä syystä henkilöt on pidettävä 
lääkärin tarkkailun alaisena ainakin 48 tuntia onnettomuuden jälkeen.
Aineen kanssa kosketuksiin joutuneet on pidettävä valvonnan alaisina.
Ensiapua antavan on suojattava itsensä.
Vietävä pois vaara-alueelta ja asetettava makuulle.
Tajuton pidettävä ja kuljetettava kyljellään.
Huolehdittava raittiin ilman saannista. Oireiden esiintyessä pyydettävä lääkärin apua.
Pestävä heti vedellä ja saippualla ja huuhdottava hyvin.
Mikäli oireita ota yhteys lääkäriin.
Silmiä huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestäessä käännytään 
lääkärin puoleen.
Suojataan loukkaantumaton silmä.
Käännyttävä lääkärin puoleen oireiden jatkuessa.

Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- 5.1 Sammutusaineet
- Sopivat sammutusaineet: CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholeja

kestävällä vaahdolla.
Palontorjuntatoimenpiteet ympäristöä vastaavasti.

- Turvallisuussyistä sopimattomat
sammutusaineet: Täysi vesisuihku

- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset
vaarat Typpioksidia (NOx)

Hiilimonoksidia (CO)
CO2
Voi muodostaa räjähtäviä kaasu-ilma-seoksia.

- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
- Erityinen suojavarustus: Räjähdys- ja palokaasuja ei saa hengittää.
- Lisätiedot Saastunut sammutusvesi on kerättävä erikseen, sitä ei saa päästää viemäristöön.

Palojätteet ja saastunut sammutusvesi on hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja
menettely hätätilanteessa Käytettävä suojavarustusta. Suojautumattomat henkilöt pidettävä loitolla.

Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.
Eristettävä sytytyslähteistä

- 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet: Jos ainetta on päässyt viemäriin tai vesistöön, ilmoitettava asianomaiselle virastolle.
Estettävä leviäminen (esim. patoamalla tai öljysululla).
Estettävä pääsy viemäreihin/pintavesiin/pohjaveteen.

- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat
menetelmät ja -välineet: Huolehdittava riittävästä tuuletuksesta.

Saastunut aine on jätteenä hävitettävä kohdan 13 mukaisesti.
- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Turvallista käsittelyä koskevia ohjeita kappaleessa 7.

Henkilökohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
(jatkuu sivulla 3)
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Aineen hävitystä koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät
toimenpiteet Säilytettävä hyvin suljetuissa säiliöissä viileässä ja kuivassa paikassa.

Huolehdittava hyvästä tuuletuksesta/imusta työpaikalla.
- Palo- ja räjähdyssuojaohjeet: Eristettävä sytytyslähteistä - tupakanpoltto kielletty.

Vältettävä iskuja ja hankautumista.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
- Varastointi:
- Varastotiloille ja säiliöille asetettavat

vaatimukset: Saadaan säilyttää ainoastaan alkuperäisastioissa.
Painekaasupakkausten virallisia varastointimääräyksiä on noudatettava.

- Yhteisvarastointiohjeet: Varastoitava erillään elintarvikkeista.
- Lisätietoja varastointiehtoihin: Suojattava pakkaselta.

Varastoitava kuivassa paikassa.
Astiat on pidettävä tiiviisti suljettuina.
Suojattava kuumuudelta ja välittömältä auringonpaisteelta.
Suositeltava varastointilämpötila: 10 - 30 ° C

- 7.3 Erityinen loppukäyttö Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

- Lisäohjeita teknisten laitteiden
varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

- Aineosat työpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:

106-97-8 butaani (joka sisältää ≥0,1% butadieenia (203-450-8))

HTP Lyhytaikaisarvo: 2400 mg/m³, 1000 ppm
Pitkäaikaisarvo: 1900 mg/m³, 800 ppm

74-98-6 Propaani

HTP Lyhytaikaisarvo: 2000 mg/m³, 1100 ppm
Pitkäaikaisarvo: 1500 mg/m³, 800 ppm

75-28-5 isobutaani

HTP Lyhytaikaisarvo: 2400 mg/m³, 1000 ppm
Pitkäaikaisarvo: 1900 mg/m³, 800 ppm

- Lisäohjeet:

- 8.2 Altistumisen ehkäiseminen
- Henkilökohtainen suojavarustus:
- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:

- Hengityssuoja:

Tiedot perustuvat valmistushetkellä voimassaoleviin luetteloihin.

Noudatettava kemikaalien käsittelyn tavanomaisia varotoimenpiteitä.
Pidettävä loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava välittömästi. Kädet on 
pestävä ennen taukoja ja työn päätyttyä.
Vältettävä ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
Jos tuotetta käytetään oikein ja normaaleissa olosuhteissa hengityssuojainta ei tarvita. 
Tilojen tuuletuksen ollessa riittämätön käytä hengityksensuojainta.
Suodin A/P2
Hengityksensuojaimet - Kaasusuodattimet ja yhdistetyt suodattimet EN 141mukaiset.

- Käsisuojus:

Suojakäsineet

Suojakäsineiden asianmukainen kunto on tarkistettava ennen jokaista käyttökertaa.
Käytettävä vain luokan III kemikaalinsuojakäsineitä, joilla CE-merkintä.
Käsinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestävää ja läpäisemätöntä.
Suojakäsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon läpäisyajat, läpäisevyyskerroin ja
kuluminen.
Käsineiden käytön jälkeen käytettävä käsienpesu- ja hoitoainetta.

- Käsinemateriaali Suositeltava materiaalit:
Butyylikumi
Suositeltava materiaalinpaksuus: ≥ 0,5 mm
Soveltuvan käsinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myös muista
laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla.

- Käsinemateriaalin läpäisyaika Läpäisyaikojen arvoja, jotka vastaavat EN 374 osa III vaatimuksia, ei ole saatu käytännön olosuhteissa.
Käyttöajaksi suositellaan sen vuoksi enintään 50 % läpäisyajasta.

- Roiskesuojaukseen soveltuvat
suojakäsineet seuraavista materiaaleista: Nitriilikumi

Suositeltava paksuus: ≥ 0,1 mm
Läpäisyaika (min.): <10

(jatkuu sivulla 4)
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- Silmäsuojus:

Tiiviit suojalasit

- Kehosuojus:
Suojalasit ja kasvojen suojaus - Luokitus standardin EN 166 mukaan 

Työsuojavaatetus
Läpäisemätön suojavaatetus

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
- Yleiset ohjeet
- Olomuoto:

Muoto: Aerosoli
Väri: Läpikuultamaton

- Haju: Hajuton
- Hajukynnys: Ei määrätty.

- pH-arvo: Ei määrätty.

- Tilanmuutos
Sulamis- tai jäätymispiste: Ei määrätty.
Kiehumispiste ja kiehumisalue: Ei voida käyttää, koska aerosoli.

- Leimahduspiste: Ei voida käyttää, koska aerosoli.

- Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut): Ei voida käyttää.

- Syttymislämpötila: määrittelemätön

- Hajoamislämpötila: Ei määrätty.

- Itsesyttymislämpötila: Tuote ei ole itsestään syttyvä.

- Räjähtävyys: Ei määrätty.

- Räjähdysrajat:
Alempi: 1,5 Vol %
Ylempi: 10,9 Vol %

- Tiheys 20 °C lämpötilassa: 0,59 g/cm³
- Suhteellinen tiheys Ei määrätty.
- Höyryntiheys: Ei määrätty.
- Haihtumisnopeus: Ei voida käyttää.

- Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen: Ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva.

- Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: Ei määrätty.

- Viskositeetti:
Dynaaminen: Ei määrätty.
Kinemaattinen: Ei määrätty.

- 9.2 Muut tiedot Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- 10.1 Reaktiivisuus Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus
- Terminen hajoavuus / vältettävät olosuhteet: Ei hajaantumista määräystenmukaisessa käytössä.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.
- 10.4 Vältettävät olosuhteet Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

- 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista
- Välitön myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
- Ensisijainen ärsyttävä vaikutus:
- Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
- Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
- CMR-vaikutukset eli syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset
- Sukusolujen perimää vaurioittavat

vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
(jatkuu sivulla 5)
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- Syöpää aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
- Lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-

altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva

altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.
- Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokitus- kriteerit eivät täyty.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

- 12.1 Myrkyllisyys

- Vesimyrkyllisyys:

106-97-8 butaani (joka sisältää ≥0,1% butadieenia (203-450-8))

EC50 7,71 mg/l (ALGAE) (96h)

LC 50 27,98 mg/l (fish) (96h)

74-98-6 Propaani

EC50 7,71 mg/l (ALGAE) (96h)

LC50 27,98 mg/l (fish) (96h)

75-28-5 isobutaani

LC50 27,98 mg/l (fish) (96h)

EC50 7,71 mg/l (ALGAE) (96h)

- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- 12.3 Biokertyvyys Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- 12.4 Liikkuvuus maaperässä Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.
- Ekologisia lisätietoja:
- Yleisohjeita: Estetään aineen pääsy ohentamattomana tai suurina määrinä pohjaveteen, vesistöihin, viemäristöön.

Vesistövaarallisuusluokka 1 (Oma luokitus): lievästi vesistöä vaarantava
- 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida käyttää.
- vPvB: Ei voida käyttää.
- 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittäviä lisätietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

- 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät
- Suositus: Ei voida hävittää yhdessä talousjätteiden kanssa. Ei saa päästää viemäristöön.

Hävittäminen virallisten määräysten mukaisesti

- Euroopan jäteluetteloon

15 01 04 metallipakkaukset

16 05 04* painepakkauksissa ja -säiliöissä olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka sisältävät vaarallisia aineita

15 01 10* pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat niiden saastuttamia

- Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus: Hävitettävä virallisten määräysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- 14.1 YK-numero
- ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
- ADR 1950 AEROSOLIT
- IMDG AEROSOLS
- IATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

- ADR

- luokka 2   5F Kaasut

(jatkuu sivulla 6)
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- Lipuke 2.1

- IMDG, IATA

- Class 2.1
- Label 2.1

- 14.4 Pakkausryhmä
- ADR, IMDG, IATA tarpeeton

- 14.5 Ympäristövaarat:
- Marine pollutant: Ei

- 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Varoitus: Kaasut
- Kemler-luku: - 
- EMS-numero: F-D,S-U
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For
AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9.
Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE
AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

- 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen II liitteen ja IBC-
säännöstön mukaisesti Ei voida käyttää.

- Kuljetus/lisätietoja:

- ADR
- Rajoitetut määrät (LQ) 1L
- Poikkeusmäärät (EQ) Koodi: E0

Ei vapautuksia poikkeusmäärinä
- Kuljetuskategoria 2 
- Tunnelirajoituskoodi: D 

- IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

- UN "Model Regulation": UN 1950 AEROSOLIT, 2.1

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

- 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

- Direktiivi 2012/18/EU
- Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE I sisältäviä aineita ei ole lueteltu
- Seveso-luokka P3a SYTTYVÄT AEROSOLIT
- Soveltamisen vähimmäismäärät (tonneina)

alemman tason vaatimukset 150 t
- Soveltamisen vähimmäismäärät (tonneina)

ylemmän tason vaatimukset 500 t
- NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006

LIITE XVII Rajoitusehdot: 3

- Kansalliset määräykset:

- Työskenteleyä rajoittavat huomautukset: Huomioitava nuorisoa koskevat työrajoitukset.
Huomioitava odottavia ja imettäviä äitejä koskevat työrajoitukset.
Huomioitava synnytysiässä olevia naisia koskevat työrajoitukset.

- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme. Ne eivät kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivätkä aikaansaa sopimuksellista
oikeussuhdetta.

- Asiaankuuluvat lausekkeet H220 Erittäin helposti syttyvä kaasu.
H280 Sisältää paineen alaista kaasua; voi räjähtää kuumennettaessa.

- Näyttelyalue ohjelehti: Technical Documentation
- Yhteydenottohenkilö: Technical Documentation

(jatkuu sivulla 7)
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- Lyhenteet ja lyhytnimet: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Syttyvät kaasut – Kategoria 1
Aerosol 1: Aerosolit – Kategoria 1
Press. Gas (Comp.): Paineen alaiset kaasut – Puristettu kaasu

- Lähteet Internet:
- www.echa.com
- www.baua.de
- www.gestis.itrust.de (IFA: Institute für Occupational Safety and

 Health of the German Social Accident Insurance)
- * Tiedot muutettu alkuperäisestä versiosta
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* 1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

- 1.1 Tootetähis

- Kaubanduslik nimetus: Super-püstolisprei, silikoonivaba
- 1.2 Aine või segu asjaomased

kindlaksmääratud kasutusalad ning
kasutusalad, mida ei soovitata Kindlaksmääratud kasutusala: Ainult professionaalseks kasutamiseks!

- Aine/preparaadi kasutamine Kattevahend

- 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
- Tootja/Tarnija: Alexander BINZEL

Schweißtechnik GmbH & Co.KG
Postfach 10 01 53 / D-35331 Giessen
Tel.: +49 (0) 6408 / 59-0
Fax: +49 (0) 6408 / 59-191
Mail: technischedokumentation@binzel-abicor.com

- Lähemat informatsiooni saab: Technical Documentation
- 1.4 Hädaabitelefoninumber Giftinformationszentrum der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen

Langenbeckstraße 1; Gebäude 601; 55131 Mainz
Tel. Nr.: +49 (0)6131 / 19 24 0
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

- 2.1 Aine või segu klassifitseerimine
- Klassifikatsioon vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008

Aerosol 1 H222-H229 Eriti tuleohtlik aerosool. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.

- 2.2 Märgistuselemendid
- Märgistus vastavalt määrusele (EÜ) nr

1272/2008 Toode on klassifitseeritud ja märgistatud CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, märgistamise ja
pakendamist käsitleva) määruse nõuete kohaselt.

- Ohupiktogrammid

GHS02

- Tunnussõna Ettevaatust
- Ohulaused H222-H229 Eriti tuleohtlik aerosool. Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
- Hoiatuslaused P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest

süüteallikatest. Mitte suitsetada.
P211 Mitte pihustada leekidesse või muusse süüteallikasse.
P251 Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.
P261 Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.
P410+P412 Hoida päikesevalguse eest. Mitte hoida temperatuuril üle 50 °C/122 °F.
P501 Sisu/konteineri käitlus vastavuses kohalike/regionaalsete/rahvuslike/rahvusvaheliste

nõuetega.
- Lisainformatsioon: EUH018 Kasutamisel võib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-õhu segu.
- 2.3 Muud ohud
- Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
- PBT: Ei ole kohaldatav.
- vPvB: Ei ole kohaldatav.

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

- 3.2 Keemiline iseloomustus: Segud
- Kirjeldus: Segu: koosneb järgnevatest komponentidest.

- Ohtlikud koostisosad:

CAS: 106-97-8
EINECS: 203-448-7
Indeksinumber: 601-004-01-8
Reg.nr.: 01-2119474691-32

Butaan Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280 50-100%

CAS: 74-98-6
EINECS: 200-827-9
Indeksinumber: 601-003-00-5
Reg.nr.: 01-2119486944-21

Propaan Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280 12,5-25%

CAS: 75-28-5
EINECS: 200-857-2
Indeksinumber: 601-004-01-8
Reg.nr.: 01-2119485395-27

isobutaan Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (Comp.), H280 2,5-10%

(Jätkub lehelt 2)
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- Lisainformatsioon: Loetletud riskitunnuste sõnaline kuju vastab osale 16.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

- 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
- Üldine informatsioon: Koheselt eemaldada kogu tootega määrdunud riietus.

Mürgituse sümptoomid võivad esineda isegi mitme tunni möödumisel; sellepärast on vajalik meditsiiniline
järelevalve vähemalt 48 tunni jooksul pärast õnnetust.
Ärge jätke mõjutatud isikud järelevalveta.
Isiklik kaitse esmaabi osutajaile.
Viige mõjutatud isikud ohtlikust piirkonnast välja ja paigutage lamamisasendisse.

- Pärast sissehingamist: Teadvuse kaotamise korral paigutage patsient stabiilselt külili transportimiseks.
Tagage värske õhk; kaebuste korral konsulteerige arstiga.

- Pärast nahale sattumist: Koheselt peske veega ja seebiga ning loputage täielikult.
Kui sümptomid võtta ravi

- Pärast silma sattumist: Loputage avatud silm mõne minuti jooksul jooksva vee all. Kui sümptomid säilivad, konsulteerige arstiga.
Kaitske kahjustamata silm.

- Pärast allaneelamist: Kui sümptomid säilivad, konsulteerige arstiga.
- 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad

sümptomid ning mõju Täiendav oluline teave puudub.
- 4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi

ja erikohtlemise vajalikkuse kohta Täiendav oluline teave puudub.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

- 5.1 Tulekustutusvahendid
- Sobivad kustutusained: CO2, kustutuspulber või veepihustus. Suuremaid leeke kustutada veepihustusega või alkoholikindla

vahuga.
Kasutage ümbritsevate tingimustega sobivaid tulekustutusmeetodeid.

- Ohutuse seisukohalt mittesobivad
kustutusained: Vesi täisjoana

- 5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud Lämmastikoksiidid (NOx)
Süsinikmonoksiid (CO)
CO2
Võib moodustada plahvatusohtlikke gaasi-õhu segusid.

- 5.3 Nõuanded tuletõrjujatele
- Kaitsevarustus: Mitte sisse hingata plahvatus- või põlemisgaase.
- Lisainformatsioon Koguge tulekustuseks kasutatud vett eraldi. See ei tohi sattuda kanalisatsioonisüsteemi.

Kõrvaldage tulekahjujärgne rusu ja tulekustutusvesi vastavalt ametlikele eeskirjadele.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

- 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja
toimimine hädaolukorras Kandke kaitsevarustus. Hoidke eemal kaitsmata isikuid.

Tagage vastav ventilatsioon
Hoida eemal süttimisallikatest.

- 6.2 Keskkonnakaitse meetmed: Sattumisel veekogudesse või kanalisatsioonisüsteemi informeerida vastavaid ametiasutusi.
Piirake levik (nt tammide või õlibarjääride abil).
Ei tohi sattuda kanalisatsiooni / pinnasele või krundivette.

- 6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid
ja -vahendid: Tagage vastav ventilatsioon.

Käidelge saastunud materjal samuti nagu jäätmed vastavalt punktile 13.
- 6.4 Viited muudele jagudele Informatsiooni ohutu kasutamise kohta vaadake osas 7.

Informatsiooni isikliku kaitsevarustuse kohta vaadake osas 8.
Informatsiooni käitlemise kohta vaadake osas 13.

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

- 7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud
ettevaatusabinõud Säilitada jahedas, kuivas kohas tihedalt suletud mahutites.

Tagage hea ventilatsioon/äravool töökohas.
- Informatsioon tule- ja plahvatusvastase

kaitse kohta: Hoida eemal süttimisallikatest - mitte suitsetada.
Kaitsta staatilise elektri laengute eest.

- 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
- Hoiustamine:
- Nõudmised ladudele ja anumatele: Säilitada üksnes originaalanumates.

Järgida ametlike eeskirju pakendite rõhu all oleva sisuga hoiustamise kohta.
- Informatsioon koos hoiustamise kohta: Säilitada eemal toidust.

(Jätkub lehelt 3)
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- Lähem informatsioon hoiustamistingimuste
kohta: Kaitsta külma eest.

Säilitada kuivas kohas.
Anum säilitada tihedalt suletuna.
Kaitsta kuumuse ja otsese päikesevalguse eest.
Soovitatav säilitustemperatuur: 10 - 30 ° C

- Hoiustamisklass: 2 B
- 7.3 Erikasutus Täiendav oluline teave puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

- Lisainformatsioon tehniliste seadmete
kohta: Rohkem andmeid pole; vaadake punkt 7.

- 8.1 Kontrolliparameetrid

- Töökohas järelevalvatavad koostisained piirväärtustega:

106-97-8 Butaan

TLV (EE) Pikaajaline väärtus: 1500 mg/m³, 800 ppm

74-98-6 Propaan

TLV (EE) Pikaajaline väärtus: 1800 mg/m³, 1000 ppm

75-28-5 isobutaan

TLV (EE) Pikaajaline väärtus: 1900 mg/m³, 800 ppm

- Lisainformatsioon: Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasutatakse alusdokumendina.

- 8.2 Kokkupuute ohjamine
- Isiklik kaitsevarustus:
- Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed: Töös kemikaalidega tuleb rakendada tavalisi ettevaatlikkusmeetmeid.

Hoida eemal toiduainetest, jookidest ja söökidest.
Koheselt eemaldage kõik määrdunud ja saastunud riideid
Enne pause ja töö lõpetamisel peske käed.
Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga.

- Hingamisteede kaitse: Kui kasutatakse õigesti ja tavatingimustel, hingamine kaitse ei ole vajalik.
Kui ventilatsioon pole efektiivne, kasutage sobivat hingamisteede kaitseseadet.
Filter A/P2
Hingamisteede kaitsevahendid - Gas ja kombineeritud filtrid vastavalt EN 141

- Käte kaitsmine:

Kaitsekindad

Kontrollige enne igat kasutust kaitsekinnaste seisund.
Kasutage üksnes III kategooria keemilise kaitse kindaid CE märgistusega.
Kinnaste materjal peab olema läbitungimatu ja vastupidav toote/ substantsi/ preparaadi
suhtes.
Kinda materjali valik tuginedes läbitungivuse aegadele, difusiooni ja degradeerimisnäitajatele
Pärast kinnaste kasutamist kasutage naha puhastusaineid ja nahakosmeetikat.

- Kinnaste materjal Soovitatavad materjalid:
Butüülkummist, BR
Soovitatav materjali paksus: ≥ 0,5 mm
Sobivate kinnaste valik ei sõltu mitte üksnes materjalist, vaid samuti ka kvaliteedimärgistusest ning
erineb erinevate tootjate puhul.

- Kinnaste materjali läbitungimisaeg Tuvastatud läbitungimisajad vastavalt EN 374 osale III ei ole saadud praktilistel tingimustel. Sellepärast
on soovitatav maksimaalne kandmisaeg, mis vastab 50% läbitungimisajast.

- Kaitsmiseks pritsmete eest sobivad
järgnevatest materjalidest valmistatud
kindad: Nitrilkummist, NBR

Soovitav paksus: ≥ 0,1 mm
Tungimise aeg läbi (min.): <10

- Silmakaitse:

Tihedalt hermeetilised kaitseprillid

Goggles ja näokaitset - Klassifikatsioon vastavalt EN 166
- Kehakaitse: Kaitsev tööriietus

Mitteläbilaskev kaitseriietus
 ET 

(Jätkub lehelt 4)
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9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

- 9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta
- Üldine informatsioon
- Välimus:

Kuju: Udu
Värvus: Läbipaistmatu

- Lõhn: Lõhnatu
- Lõhnalävi: Pole määratud.

- pH väärtus: Pole määratud.

- Oleku muutus
Sulamis-/külmumispunkt: Ei ole määratud.
Keemise algpunkt ja keemisvahemik: Ei ole kohaldatav, uduna.

- Leekpunkt: Ei ole kohaldatav, uduna.

- Süttivus (tahke, gaasiline): Ei ole kohaldatav.

- Süttimistemperatuur: määramata

- Lagunemistemperatuur: Pole määratud.

- Isesüttimistemperatuur: Toode ei ole isesüttiv.

- Plahvatusohtlikkus: Pole määratud.

- Plahvatuse piirväärtused:
Alumine: 1,5 Vol %
Ülemine: 10,9 Vol %

- Tihedus juures 20 °C: 0,59 g/cm³
- Suhteline tihedus Pole määratud.
- Auru tihedus Pole määratud.
- Aurustumiskiirus: Ei ole kohaldatav.

- Lahustatavus / Segunemine
Vesi: Mittesegunev või raskelt segatav.

- Jaotustegur: n-oktanool/-vesi: Pole määratud.

- Viskoossus:
Dünaamiline: Pole määratud.
Kinemaatiline: Pole määratud.

- 9.2 Muu teave Täiendav oluline teave puudub.

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

- 10.1 Reaktsioonivõime Täiendav oluline teave puudub.
- 10.2 Keemiline stabiilsus
- Termiline lagunemine / välditavad

tingimused: Lagunemist ei esine, kui kasutatakse vastavalt spetsifikatsioonidele.
- 10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus Ei ole teada ohtlikke reaktsioone.
- 10.4 Tingimused, mida tuleb vältida Täiendav oluline teave puudub.
- 10.5 Kokkusobimatud materjalid: Täiendav oluline teave puudub.
- 10.6 Ohtlikud lagusaadused: Toote ohtlikku lagunemist ei ole teada.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

- 11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta
- Äge toksilisus: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- Peamine ärritav efekt:
- nahal: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- silmadel: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- Tundlikkuse tekitamine: Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- Kantserogeensed, mutageensed ja reproduktiivtoksilised mõjud
- Mutageensus sugurakkudele Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- Kantserogeensus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- Reproduktiivtoksilisus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- Sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne

kokkupuude Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
- Sihtorgani suhtes toksilised – korduv

kokkupuude Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
(Jätkub lehelt 5)
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- Hingamiskahjustus Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

12. JAGU: Ökoloogiline teave

- 12.1 Toksilisus

- Veetoksilisus:

106-97-8 Butaan

EC50 7,71 mg/l (ALGAE) (96h)

LC 50 27,98 mg/l (fish) (96h)

74-98-6 Propaan

EC50 7,71 mg/l (ALGAE) (96h)

LC50 27,98 mg/l (fish) (96h)

75-28-5 isobutaan

LC50 27,98 mg/l (fish) (96h)

EC50 7,71 mg/l (ALGAE) (96h)

- 12.2 Püsivus ja lagunduvus Täiendav oluline teave puudub.
- 12.3 Bioakumulatsioon Täiendav oluline teave puudub.
- 12.4 Liikuvus pinnases Täiendav oluline teave puudub.
- Täiendav keskkonnaalane informatsioon:
- Üldised märkused: Lahjendamata toode või selle suured kogused ei tohi sattuda krundivetesse, vooluveekogudesse või

kanalisatsioonisüsteemi.
Vee ohtlikkusklass 1 (Saksa eeskirjad) (Enesehinnang): kergelt ohtlik vee jaoks

- 12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
- PBT: Ei ole kohaldatav.
- vPvB: Ei ole kohaldatav.
- 12.6 Muud kahjulikud mõjud Täiendav oluline teave puudub.

13. JAGU: Jäätmekäitlus

- 13.1 Jäätmetöötlusmeetodid
- Soovitused Ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisüsteemidesse.

Jäätmekäitlus vastavalt ametlikele eeskirjadele

- Euroopa jäätmekataloog

15 01 04 Metallpakendid

16 05 04* Ohtlikke aineid sisaldavad gaasid (sh haloonid) survemahutis

15 01 10* Ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastatud pakendid

- Puhastamata pakend:
- Soovitused: Käitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.

14. JAGU: Veonõuded

- 14.1 UN number
- ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 ÜRO veose tunnusnimetus
- ADR 1950 AEROSOOLID
- IMDG AEROSOLS
- IATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Transpordi ohuklass(id)

- ADR

- klass 2   5F Gaasid.
- Ohtlikkusmärge 2.1

- IMDG, IATA

- Class 2.1

(Jätkub lehelt 6)
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- Label 2.1

- 14.4 Pakendi rühm
- ADR, IMDG, IATA Kehtiv

- 14.5 Keskkonnaohud:
- Mere saasteaine: Ei

- 14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele Hoiatus: Gaasid.
- Ohtlikkuskood (Kemler): - 
- EMS Number: F-D,S-U
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For
AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE
AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for
class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS
with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of
class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2.

- 14.7 Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC
koodeksiga Ei ole kohaldatav.

- Transport/Lisainformatsioon:

- ADR
- Piiratud koguses (piirkogus LQ) 1L
- Erandkogused (EQ) Kood: E0

Erandkogused ei ole lubatud
- Veo kategooria 2 
- Tunneli piirangu kood: D 

- IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

- UN "Model Regulation": UN 1950 AEROSOOLID, 2.1

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

- 15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/õigusaktid

- Directiva 2012/18/UE
- Nimetatud ohtlikud ained - I LISA Ükski koostisaine ei ole nimekirjas.
- SEVESO kategooria P3a TULEOHTLIKUD AEROSOOLID
- Piirkogused (tonnides) järgmiste

käitisetüüpide kohaldamiseks madalama
tasandi nõuded 150 t

- Piirkogused (tonnides) järgmiste
käitisetüüpide kohaldamiseks kõrgema
tasandi nõuded 500 t

- MÄÄRUS (EÜ) nr 1907/2006 XVII LISA Piirangu tingimused: 3

- Rahvuslikud eeskirjad:

- Informatsioon kasutuspiirangute kohta: Töötamine tuleb piirata alaealistele.
rasedatele ja rinnaga toitvatele naistele.
Töötamine tuleb piirata naistele lapsesaamise vanuses.

- 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine: Kemikaaliohutuse hindamist ei ole läbi viidud.

* 16. JAGU: Muu teave

Käesolev informatsioon põhineb meie praegustele teadmistele. Siiski ei garanteeri see mõningaid spetsiifilisi tooteomadusi ning ei kehtesta õiguslikult
kehtivaid lepingulisi suhteid.

- Vastavad tunnused H220 Eriti tuleohtlik gaas.
H280 Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib plahvatada.

- MSDS-d väljastav amet: Technical Documentation
- Kontaktisik: Technical Documentation
- Lühendid ja akronüümid: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

(Jätkub lehelt 7)
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Flam. Gas 1: Tuleohtlikud gaasid – 1. kategooria
Aerosol 1: Aerosoolid – 1. kategooria
Press. Gas (Comp.): Rõhu all olevad gaasid – Surugaas

- Allikad Internet:
- www.echa.com
- www.baua.de
- www.gestis.itrust.de (IFA: Institute für Occupational Safety and

 Health of the German Social Accident Insurance)
- * Kuupäev võrreldud eelmise muudetud

versiooniga.
 ET 

D0006221 / Index g


