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Termék Gáz tipus 

581 Butane/Propane/Propylene, 250 Gr 
 
 

 
1.1 Termék azonosítása 
A bután LPG egy szénhidrogén-keverék, cseppfolyósított Terméknév: BUTANE * 
Márkanév vagy szinonimák: BUTANE ** A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B e keverék. CAS-szám: 68476-85-7 
EC index: 649-202-00-6 
EK-szám: 270-704-2 
ENSZ-szám: 2037 
REACH-szám: N / A 
Formula: UVCB 
 
Jegyzet: 
* - Az EINECS-ben és az ELINCS-ben sok olyan anyagot azonosítanak, amely „ásványolajgáznak” minősül, elsősorban származásuk 
alapján megkülönböztetve. Tulajdonságai és jellemzői általában hasonlóak, és következésképpen ugyanazon osztályozási és 
címkézési követelmények vonatkoznak rájuk. A termék azonosítása és a legmegfelelőbb szakasz kiválasztása a gyártó / importőr 
feladata. 
** A márkanevek és az említett szinonimák a veszélyes áruk szállítására vonatkozó nemzetközi előírásokból származnak. A fent 
említett anyagok esetében a következő, a piacon használt elnevezésű, folyékony szénhidrogén keverékek elfogadhatók az anyag 
leírására: BUTÁN az A, A01, A02 és A0 keverékekhez. 
*** A butánt nem mentesíti a regisztráció alól a REACH 1907/2006 / EK rendelet V. melléklete szerint 
 
1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása 
A leggyakoribb: háztartási és ipari felhasználás. 
 

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

 
 
 
 
 

1. SZAKASZ: Anyag / keverék és a cég azonosítása 

Supplier/distributor 

PLEIN AIR INTERNATIONAL SRL 

Via Cavo 8/10 

41037 Cividale di Mirandola (MO) 

Tel.: +39 0535 21334 (from 8.30 to 17.00) 

Contact responsible with the SDS: info@pleinaironline.it 

mailto:info@pleinaironline.it
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1.1 Az olaszországi CAV mérgező információs központjainak száma: 66/5000 
 

DESIGNATION HOSPITAL ADDRESS COMMON PHONE FAX 

POISTON CENTRE "S.G.BATTISTA" 
HOSPITAL - 
MOLINETTE IN TURIN 

CORSO A.M. DOGLIOTTI, 
14 

TURIN 011/6637637 011/6672
149 

POISTON CENTRE NIGUARDA CA' GRANDA 
HOSPITAL 

P.ZZA OSPEDALE 
MAGGIORE, 3 

MILAN 02/66101029 02/64442
768 

CEN.NAZ.INFORM.TOSSIC.FOND
. 
S.MAUGERI 

CLINICA DEL LAVORO E 
DELLA 
RIABILITAZIONE 

VIA A.FERRATA, 8 PAVIA 0382/24444 02/64442
769 

SERV. ANTIV. - 
CEN.INTERDIPARTIMENTALE DI 
RICERCA SULLE INTOSSICAZIONI 
ACUTE 
DIP.DI 
FARMAC."E.MENEGHETTI" 

UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI PADOVA 

LARGO 
E.MENEGHETTI,2 

PADOVA 049/8275078 049/8270
593 

SERVIZIO ANTIVELENI 
SERV.PR.SOCC.,ACCETT. E OSS 

"G. GASLINI" 
SCIENTIFIC 
INSTITUTE 

LARGO G. GASLINI, 5 GENOA 010/5636245 010/3760
873 

POISON CENTRE - U.O. 
MEDICAL 
TOXICOLOGY 

CAREGGI HOSPITAL VIALE G.B. MORGAGNI, 
65 

FLORENCE 055/4277238 055/4277
925 

POISTON CENTRE POLICLINICO A.GEMELLI 
- UNIVERSITA' CATTOLICA 
DEL 
SACRO CUORE 

LARGO F.VITO, 1 ROME 06/3054343 06/30543
43 

POISON CENTRE - 
ANESTHESIOLOGY 
AND INTENSIVE CARE 
INSTITUTE 

UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI 
ROMA "LA SAPIENZA" 

ENZA" VIALE DEL 
POLICLINICO, 155 

ROME 06/49970698 06/44619
67 

POISTON CENTRE A. CARDARELLI 
HOSPITAL 

VIA CARDARELLI, 9 NAPLES 081/7472870 081/7472
880 

REACH and CLP UK CA Help Desk 
Health and Safety Executive 
(HSE) 

 5S.1 Redgrave Court, 
Merton Road, Bootle, 
Merseyside. L20 7HS 

EN Email: ukreachca 
(at) hse.gov.uk 

 

Giftnotruf der Charité – 
Universitätsmedizin Berlin 

 CBF, Haus VIII 
(Wirtschaftgebäude), 
UG Hindenburgdamm 
30 12203 Berlin 

DE 030/19240 
mail@giftnotruf.
de 

030/4505 
69 
901 

Centre Antipoison et de 
Toxicovigilance de PARIS 

Hôpital Fernand 
WIDAL 

200 rue du Faubourg 
Saint Denis 75475 Paris 
Cedex 10 

FR 01 40 05 48 48 
01 40 05 41 93 
cap.paris.lrb@aph
p.fr 

 

 
 

2.1 Az anyag osztályozása 
Az anyag osztályozása az 1272/2008 / EK rendelet [EU-GHS / CLP] szerint helyes a jelen Flam szabvány szerint. Gáz 1 H220 
Sűrített gáz H280 
 
A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. SZAKASZ: A veszély 
azonosítása 

mailto:mail@giftnotruf.de
mailto:mail@giftnotruf.de
mailto:cap.paris.lrb@aphp.fr
mailto:cap.paris.lrb@aphp.fr
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2.2 Címke elemek 
Az EN 417 szerinti újratölthető tartálygáz-palackokba vagy nem újratölthető patronokba csomagolt anyag címkézése a következő 
elemekből áll ****: 

Veszély piktogram 

GHS02 

(Flammable Gas, hazard category 1) 
 
**** A címkézés, amely az EN 417 szerinti árucikkekre vonatkozik, egyszerűsödik a CLP 1272/2008 rendelet 1. mellékletének 
1.3.2.1. Szakaszában szereplő eltérésnek megfelelően. 
Figyelem: VESZÉLY 
 
H veszélyességi utalások: 
H220 - Fokozottan tűzveszélyes gáz 
H280- nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; felrobbanhat, ha hevíti
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Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: 
P102 - gyermekektől elzárva tartandó. 
P210- Hőtől, forró felületektől, szikraktól, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P377- 
Szivárgó gáztűz: ne oltsa el, kivéve, ha a szivárgást biztonságosan meg lehet állítani 
P381- Szükség esetén távolítson el minden gyújtóforrást. 
P410 + P403-Védje napfénytől. Tárolja jól szellőző helyen. 
 
FIGYELEM: 
A Carc. 1A és Muta. Az 1B osztályozás nem szükséges a K. megjegyzés szerint azoknak az anyagoknak, amelyek kevesebb, 
mint 0,1 tömegszázalék 1,3-butadiént tartalmaznak. 
Ha az anyagot nem osztályozzák karcinogén vagy mutagén anyagként, akkor legalább az óvintézkedésre vonatkozó 
mondatokat (P102-) P210-P403 meg kell mutatni. 
A fentiek eredményeként a lap csak a későbbiekben rákkeltőnek és mutagénnek nem besorolt anyagokat kezeli. 
 
2.1 Egyéb veszélyek 
Az előírt tárolási és felhasználási körülmények között a termék nem jelent veszélyt a felhasználó számára. 
A továbbiakban információkat nyújtunk más veszélyes körülményekről, amelyek az anyag osztályozásának elkerülése 
érdekében hozzájárulhatnak az anyag általános veszélyéhez: 
• a gőzök felhalmozódása zárt környezetben robbanásveszélyes keverékeket képezhet a levegővel érintkezve, különösen 
zárt környezetben vagy üres, tisztítatlan tartályokban; 
• a gőzök felhalmozódása zárt környezetben fulladást okozhat (oxigénhiány miatt); 
• a gőzök akkor sem láthatók, ha a folyadék tágulása ködös nedves levegő jelenlétében; 
• a gőzök sűrűsége nagyobb, mint a levegőnél, és általában a talaj közelében stagnálnak, 
• a folyadékkal való érintkezés súlyos sérüléseket okozhat a szemben és a bőrben a fagyás miatt; 
• Az égés során CO2 (szén-dioxid) képződik, elfojtva a gázt. Oxigén hiányában, a nem megfelelő szellőzés / füstkiáramlás 
miatt, CO (szén-monoxid) képződhet, nagyon mérgező gáz; 
• A tartály erős hevítése (például tűz esetén) jelentős mértékben növeli a folyadék térfogatát és a nyomást, azzal a 
veszélyeztetéssel, hogy a benne lévő tartály felrobbanhat. 
A PBT és a vPvB értékelés eredményei 

Ez a keverék nem felel meg a REACH rendelet XIII. Mellékletének PBT kritériumainak. Ez a keverék nem felel meg a REACH  
rendelet XIII. Mellékletének vPvB kritériumainak. 

 
3.1 Anyag 

Alkalmazható 

Name Product identification % Classification according to Regulation (EC) 
no. 
1272/2008 [EU-GHS/CLP] * 

Petroleum gas, liquefied (CAS number) 68476-85-7 
(EC number) 270-704-2 
(EU index number) 649-202-00-6 

> 99.99 Flam. Gas 1,

 H22
0 Compressed gas, 
H280 

Butadiene 

1,3- 
(Impurity) 

(CAS number) 106-99-0 
(EC number) 203-450-8 

(EU index number) 601-013-
00-X (REACH no.) N/A 

< 0.1 Flam. Gas 1, H220 

Press. Gas 
Carc. 1A, H350 
Muta. 1B, H340 

• A C3-C4 szénhidrogénre a K megjegyzés alkalmazandó: 
A Carc. 1A és Muta. Az 1B osztályozás nem szükséges a K. megjegyzés szerint azoknak az anyagoknak, amelyek kevesebb, mint 0,1 
tömegszázalék 1,3-butadiént tartalmaznak. 
Ha az anyagot nem osztályozzák karcinogén vagy mutagén anyagként, akkor legalább az óvintézkedésre vonatkozó mondatokat (P102 -) 
P210-P403 meg kell mutatni. 
3.1. Keverékek N / A 
 

A H- és EUH-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban 
 

 
 

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Általános elsősegély-nyújtási intézkedések 
Nincs megadva 
Elsősegélynyújtás belélegzés esetén 
Gáznemű termék: Ha az áldozat lélegzik: Vezesse a beteget friss levegőre, és hagyja, hogy meleg helyen és biztonságos helyen pihenjen. 
Tartsa biztonságos oldalán. Ha nehéz a légzés, adjon be oxigént, ha lehetséges, vagy végezzen segített légzést. Forduljon orvoshoz, ha a 

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási 
intézkedések 

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó információk 
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légzési nehézség továbbra is fennáll. Ha az áldozat eszméletlen és nem lélegzik: ellenőrizze, hogy nincsenek légzési akadályok, és 
szakképzett személyzet végezzen mesterséges lélegeztetést. Ha szükséges, végezzen külső szívmasszázst és forduljon orvosához.  
Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezés esetén 
Folyékony termék: Mossa le a bőrt bő vízzel. Ha irritáció, duzzanat vagy bőrpír jelentkezik és tartósan fennáll, azonnal forduljon 
orvoshoz. A folyadék gyors, véletlenszerű elpárolgása leolvadást okozhat. A fagyás jeleinek, például a bőr fehéredésének vagy  
bőrpírjának, vagy szúró vagy bizsergő érzésének a jele, ne dörzsölje meg, masszírozza vagy tömörítse a sérült részt. Forduljon 
szakorvoshoz, vagy vigye az áldozatot a kórházba. 
Elsősegélynyújtás szembe jutás esetén 
Finoman öblítse le vízzel néhány percig. Távolítsa el a kontaktlencséket, ha vannak, ha könnyen megteheti. Irritáció, homályos látás 
vagy tartós duzzanat esetén forduljon szakorvoshoz. 
Elsősegélynyújtás lenyelés esetén 
Folyékony termék: Nem tekinthető valószínű gyulladási forrásnak. Fagyás tünetek jelentkezhetnek az ajkakon és a szájon, ha 
folyékony formában kerülnek a termékre. Azonnal keresse fel orvosát. 
 
4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások Tünetek / sérülések (általános indikációk) 
Egyik sem. 
Tünetek / sérülések belégzés esetén 
A magas koncentrációjú gőzöknek való kitettség, különösen zárt vagy elégtelen szellőzésű környezetben légzőrendszeri irritációt, 
émelygést, kellemetlenséget és szédülést okozhat. Az oxigénhiány a magas koncentrációknak való kitettség miatt fulladást okozhat. 
Tünetek / sérülések bőrrel való érintkezés esetén A folyadékkal való érintkezés frostitást okozhat. Tünetek / sérülések szembe jutás 
esetén 
Ha szembe jut, enyhe átmeneti irritációt okozhat. 
Tünetek / sérülések lenyelés esetén 
N / A. 
Tünetek / sérülések intravénás alkalmazás esetén 
Nincs elérhető információ. 
Krónikus tünetek 
Jelenlegi tudásunk alapján nincs beszámoló. 
Káros fizikai-kémiai, emberi egészségi és környezeti hatások 
Rendkívül tűzveszélyes. A gőzök gyúlékony és robbanásveszélyes keveréket képezhetnek a levegővel való érintkezés esetén. A magas 
gőzkoncentráció: migrén, hányinger, szédülés. A folyadék gyors, véletlenszerű elpárolgása leolvadást okozhat.  
 
4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás feltüntetése 

Azonnal kezdje meg a mesterséges lélegeztetést, ha a légzés megállt. Adjon be oxigént, ha szükséges. 

 
5.1 Oltóanyag A megfelelő oltóanyag: 
Kis méretű tüzek: szén-dioxid, száraz vegyi por, hab. Nagyméretű tüzek: hab vagy vízpermet. Ezeket a szereket csak 
megfelelően képzett személyzet használhatja. Egyéb oltógáz (a rendelet szerint). 
  
 
Nem megfelelő oltóanyag 
Ne használjon vízsugarat közvetlenül az égő termékre. 
 
5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Tűzveszély  
Rendkívül tűzveszélyes. 
Robbanásveszély 
A gőz nehezebb, mint a levegő, a talaj mentén terjed és a levegővel robbanásveszélyes keverékek esetén. A hő 
nyomásnövekedést okozhat, ami zárt tartályok robbanását okozhatja, a tűz terjedését és égési sérülések és sérülések 
kockázatát okozhatja. 
Égési termékek 
A nem teljes égés a levegőben lebegő szilárd és folyékony részecskék és gáz komplex keverékét képezi, beleértve a szén-
monoxidot és a NOx-ot, az oxigénvegyületeket (aldehideket stb.) 
 
5.3 Tanácsok a tűzoltók számára Óvintézkedések tűz esetén 
Ha a biztonsági feltételek megengedik, állítsa le vagy tartsa szivárgást a forrásnál. Ne próbálja meg oltani a tüzet, mivel a 
termék szivárgását nem akadályozta meg, vagy ha biztos benne, hogy azonnal elhallgat.  
 
Tűzvédelmi utasítások 
Távolítsa el a sértetlen tartályokat a veszélyes területről, ha lehetséges, veszélyeztetés nélkül tegye meg. Használjon vízsugarat 
a lángnak kitett felületek és tartályok lehűtéséhez. Ha a tűzt nem lehet ellenőrizni, ürítse ki a területet.  
 
Különleges védőfelszerelés a tűzoltók számára 
Tűz esetén vagy zárt vagy rosszul szellőző terekben viseljen teljes tűzálló ruházatot és egy önálló légzőkészüléket, teljes 

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 
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arcmaszkkal, pozitív nyomás üzemmódban. 
Egyéb információk (tűzoltás) 

Tűz esetén ne dobja ki a maradék vizet, a maradék terméket és a szennyezett anyagot, hanem külön gyűjtse össze és kezelje 
 megfelelő módon. 

 
6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Általános intézkedések  
Ha a biztonsági feltételek megengedik, állítsa le vagy tartsa szivárgást a forrásnál. Kerülje a közvetlen érintkezést a kibocsátott 
anyaggal. Maradjon egy felfelé néző területen. Nagy mennyiségű kiömlés esetén figyelmeztesse a lakosokat a szélirányú zónákra . 
Távolítson el minden gyújtóforrást, ha a biztonsági feltételek ezt lehetővé teszik (pl. Áram, szikra, tüzek, fáklyák). Csak szikramentes 
szerszámot használjon. A levegőnél nehezebb gáz / gőz. Felhalmozódhat zárt terekben, különösen a talaj szintjén vagy alatt. Megfelelő 
érzékelők használhatók a gázok vagy a gyúlékony gőzök kimutatására. 
6.1.1 Nem sürgősségi ellátással rendelkező személyzet védelme 
Lásd a 8. szakaszt. 
Vészhelyzeti eljárás 
Tisztítsa meg az összes nem sürgősségi személyzet kiömlött részét. Figyelmeztesse a mentőcsoportokat. A kis léptékű kiömlések  
kivételével a beavatkozások megvalósíthatóságát mindig - szükség esetén - a vészhelyzet kezeléséért felelős képesített és hozzáértő 
személyzetnek kell értékelnie és jóváhagynia. 
6.1.2 A sürgősségi személyzet számára Védőeszközök 
Kisméretű kiömlések: a normál antisztatikus munkaruházat általában megfelelő. Nagyobb méretű kiömlések: teljes védőruházat, 
vegyszerekkel szemben ellenálló és antisztatikus anyagból. Munkakesztyű (lehetőleg hosszú kar kesztyű), amely megfelelő kémia i 
ellenállást biztosít. Ha a cseppfolyósított termékkel való érintkezés lehetséges vagy kiszámítható, a kesztyűt hőszigeteléssel kell 
ellátni a fagyás elkerülése érdekében. PVA-ból (polivinil-alkohol) készült kesztyűk nem vízállóak, és nem alkalmasak vészhelyzeti 
felhasználásra. Antisztatikus és csúszásgátló biztonsági cipő vagy csizma, vegyi ellenálló képességgel. Biztonsági sisak. Védőszemüveg 
vagy arcvédő eszközök, ha fröccsenés vagy szemkontaktus lehetséges / lehetséges vagy kiszámítható. Légzésvédelem: Félmaszk va gy 
teljes arcmaszk szűrővel / szűrőkkel felszerelve a szerves gőzökhöz (AX) vagy önálló légzéshez 
  
 
készülék felhasználható a kiömlés mértékétől és a kiszámítható expozíciós szinttől függően. Ha a helyzetet nem lehet teljes mértékben 
megbecsülni, vagy ha fennáll az oxigénhiány veszélye, akkor csak önálló légzőkészüléket használjon. 
Vészhelyzeti eljárás 
Figyelmeztesse az illetékes hatóságokat a hatályos előírások betartásával. 
6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések 
Kerülje a termék ürítését a csatornába, folyókba vagy más vízfolyásokba. 
6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai A elszigetelés módszerei 
Hagyja, hogy a termék elpárologjon, elősegítve a kibocsátását. A levegőnél nehezebb gőzök jelentős távolságokra terjedhetnek a talaj 
szintjén / meggyulladhatnak / forrást okozhatnak a forrásban. Épületekben vagy zárt terekben gondoskodjon a megfelelő szellőzésről. 
Víz: A folyékony termék vízbe öntése feltehetően gyors és teljes párolgást eredményez. A termék teljes szétszóródásáig el kel l 
szigetelni a területet, és el kell kerülni a hajók és egyéb szerkezetek tűz / robbanás kockázatát, figyelembe véve a szél irányát és 
sebességét. 
 
Tisztítási módszerek 
Nincs megadva. 
 
Egyéb információk (véletlenszerű kibocsátás) 
Az ajánlott intézkedések a termék legvalószínűbb kiömlési forgatókönyvein alapulnak. A helyi viszonyok (szél, levegő vagy víz 
hőmérséklete, a hullámok iránya és sebessége, valamint az áram) ugyanakkor jelentősen befolyásolhatják a követendő intézkedés  
megválasztását. Ha szükséges, konzultáljon a helyi szakértőkkel. 
6.4. Hivatkozás más szakaszokra 

Lásd a 8. szakaszt. 

 
7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 
Kerülje a szivárgást a légkörbe; Kezelje a terméket zárt áramkörökkel; Jól szellőző helyen dolgozzon; Ne működtessen 
gyújtóforrások jelenlétében; Használjon szikrátlan szerszámokat. Végezze el a készülékek megfelelő földelését és akadályozza 
meg az elektrosztatikus töltések felhalmozódását az öntés és a palackozás során;  
Higiéniai célokra: A munkaterületen tilos enni, inni és dohányozni; Használat után mosson kezet; Az étkezési területre való 
belépés előtt vegye le a szennyezett ruházatot és a védőfelszerelést. 
7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt. Tárolási feltételek  
Tárolja száraz, jól szellőző helyen. Ne dohányozz. Tartsa távol élő lángtól, forró felületektől és gyújtóforrásoktól. A gőz nehezebb, 
mint a levegő, és a talaj közelében terjedhetnek. Különös figyelmet kell fordítani a kútban és zárt térben történő felhalmozódásra. 
Nem összeférhető termékek 
Tartsa távol a következőktől: erős oxidáló szerek. 

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 
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Tárolási hőmérséklet 
≤ 50 ° C 
 
Raktár helység 
A tárolóhely felépítésének, az eszközöknek és az üzemeltetési eljárásoknak meg kell felelniük a hatályos európai, nemzeti vagy 
helyi törvényeknek. 
 
Csomagolás és tartályok 
Csak az eredeti tartályban tárolandó. Tartsa megfelelő, zárt és megfelelően címkézett tartályokban. A gázpalackokat nem szabad 

más sűrített oxigént tartalmazó gázpalackok közelében tárolni. Az üres tartályok éghető termékhulladékot tartalmazhatnak. Ne 
hegessen, forrasztjon, fúrjon, vágjon vagy égessen üres tárolóedényeket, kivéve, ha azokat nem megfelelően tisztították meg.  
 
7.3 Különleges végfelhasználások 
Az öngyújtókkal, az öngyújtók utántöltőivel, az aeroszolokkal és a gázpatronokkal történő használatra tervezett termék tárolása 
és kezelése. A megfelelő tartályoknak be kell tartaniuk az ADR előírásokat, különös tekintettel a P003 csomagolási utasításaira.
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8.1 Vezérlő paraméterek 
A szakmai expozíció határértéke Nemzeti: N / A 
Közösség: N / A ACGIH 2014: N / A 
 
Megjegyzés: A professzionális belélegzéshez szükséges veszélyes összehúzódások azonosítása mellett az expozíció 
károsítását előrejelző adatok mellett - nemzeti vagy közösségi határértékek hiányában - az általános kifejezésekhez lásd 
az ACGIH dokumentumot „Kémiai anyagok küszöbérték-értéke (TLV)” valamint fizikai tényezők és biológiai expozíciós 
mutatók (BEI) ”. 
A cseppfolyósított kőolajgázra (LPG) vonatkozó specifikus TLV-t - amelyet korábban az „alifás szénhidrogének: alkánok 
[C1-C4]” osztályozás szerint csoportosítottak - most már eltávolították - a 2013. évi kiadással együtt visszavonták. A 
kritikus hatások fulladáshoz vezetnek, különös tekintettel a belélegzett légkör „minimális oxigéntartalmára”. 
 
8.2 Az expozíció ellenőrzése 
a) Szem- vagy arcvédelem: Használjon védőszemüveget, szemvédőt, arcvédőt a folyadék fröccsenése elleni védelemhez. 
b) A bőr és a kéz védelme: Használjon komplett antisztatikus ruházatot, amely a felső végtagokat és az alsót is lefedi. 
Használjon bőrkesztyűt / kéreg, és hőszigetelő kesztyűt kell viselnie az alkar védelmével (a moschettiera-hoz) az 
esetleges vészhelyzet esetén. A gyári tevékenység során használjon antisztatikus védőkesztyűt, amely megfelel az EN 388 
szabványnak a mechanikai kockázatok ellen, nagy kopásállósággal. A folyékony fázis öntésekor használjon antisztatikus 
védőkesztyűt, kiterjesztett alkarvédelemmel, amely megfelel az EN 388 szabványnak a nagy kopásállóságú mechanikai 
kockázatokra vonatkozóan, belsőleg hideg égés elleni védelemmel ellátva. 
c) Légzésvédelem: Gáz jelenlétében történő beavatkozás esetén használjon önálló légzőkészüléket. Ha magas a 
gáztartalmú helyiségben végzett beavatkozás, különösen zárt környezetben, használjon az UNI EN 529 szabvány szerinti 
önálló légzőkészüléket. 
d) Hőveszély: A folyadéksugarakkal történő fagykárosodás elleni küszöbön használjon védővédőt vagy arcvédőt, 
hőszigetelt kesztyűt és a törzset és a végtagokat lefedő teljes ruházatot. 
 
8.2.3 A környezeti expozíció ellenőrzése 

Erre vonatkozóan nincs bizonyíték. További kockázatkezelési intézkedéseket nem igényelnek. 
 

 
 
9.1 Információ az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról 
 

A Physical condition Gas 

B Odour Specific, unpleasant, persistent. Gas odorant for 

combustion use or automotive ¹.Mercaptan (legal tracer) 

C Odour threshold 25% 25% L.I.E. with gas odorant 

D PH Neutral 

E *Density of the liquid at 15°C, in Gg/l 0,508 (propane) and 0,585 (butane), (ASTM D 1657 

method) 

F *Density of the vapour at 15°C in Kg/m3 1,86 (propane) and 2,45 (butane) 

G Melting point in degrees °C -187 (propane) and -138 (butane) 

H Initial boiling point and boiling range in °C – 42 (propane) and – 0,5 (butane) 

I Flashpoint in °C – 104 (propane) and – 60 (butane) 

J Evaporation rate Data not available 

K Flammability Data not available 

L Upper/lower flammability and explosiveness 
limits % in volume 

Lower: 1.86 ÷ 2.27 
Upper: 8.41 ÷ 9.50 

M Absolute vapour pressure at 15°C and in bar 7,5 (propane) and 1,8 (butane), (ASTM D 1657 method) 

N Vapour density 1,5 (propane) and 2,0 (butane) 

O Relative air density (vapour phase) 2.0 

P * Punto critico, in °C: 96,5 (propane) and 151 (butane) 

Q Water solubility Negligible 

R N octanol/water partition coefficient Data not available 

S Auto-ignition temperature 468 (propane) and 405 (butane) 

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
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T Decomposition temperature Data not available 

U Dynamic viscosity***** of the fluid in Pascal x s 11x10-5 (propane) and 17x10-5 (butane) 

V Explosion properties None 

Z Oxidizing properties None 

 
***** Technical Data Book – A.P.I. (2nd edition, 1970). 

 
9.1 Egyéb információk 
 

** Thermic conductivity in liquid phase at 15°C in W/m x °C: 13 x 10 -2 

***Electric conductivity in liquid phase (at 0°÷ 20°C) in Ω-1 x m -1 0,1 ÷ 0,5 x 10 -12 (propane), 1 ÷ 5 x 10 -12 

(butane) 

Suitability of materials: Dissolves greases and attacks natural rubber 

Does not corrode metallic materials 

 
 

* Gőzök arányosak a kapcsolódó százalékokkal 
** Műszaki adatkönyv - A.P.I. (2. kiadás, 1970). 
*** Encyclopedie des gaz-ELSVIER (1976) 

¹ Ha nem kellően erős szaga van, akkor a szagot hozzáadják az LPG-hez annak érdekében, hogy a szaglás érzékelhető legyen, mielőtt 
a levegőbe kerülve veszélyes koncentrációkat érnének el. (1971. december 6-i 1083. sz. törvény és UNI 7133 rendelet). 
 

 
 

0.1 reakciókészség 
Reagálhat erős oxidáló szerekkel. 
10.2 Kémiai stabilitás 
Nincsenek instabilitási feltételek. 
10.3 A veszélyes reakciók lehetősége 
Az erős oxidálószerekkel való érintkezés tűzveszélyt okozhat, az erős oxidálószerekkel való keverés robbanást okozhat. 
10.4 Kerülendő körülmények 
Kerülje a robbanásveszélyes keverékek képződését a levegővel és az érintkezést bármilyen gyújtóforrással. Kerülje a 
termékek és tartályok erős melegítését. Kerülje el a kétfázisú tartalmú betegek erőteljes dekompresszióját, mivel ez erős 
hűtést okozhat, 0 ° C alatti hőmérsékleten. Kerülje az érintkezést erős oxidáló szerekkel (oxigén, dinitrogén-oxid, klór, 
fluor stb.). 
10.5 Nem összeférhető anyagok 
Nem összeférhető az oxidáló szerekkel. 
10.6 Veszélyes bomlástermékek 

Nincs bomlás vagy lebomlás lehetséges bizonyítéka. Gyulladás esetén egy gáz-levegő keverék a gyúlékonysági határokon 
belül. Égő exoterm reakcióval és szén-oxidok (CO2, CO) képződésével. 
 

11.1 Információ a toxikológiai hatásokról 
Nem állnak rendelkezésre kísérleti adatok a termék teljes felszívódásáról, eloszlásáról, metabolizmusáról és 
eliminációjáról, de a fő összetevőkről számos toxikokinetikai vizsgálat rendelkezésre áll. Dahl és munkatársai. (1988) 
tanulmányozták és összehasonlították a különféle szénhidrogének abszorpcióját patkányok gáznemű fázisában. A 
toxikokinetikai vizsgálatok alkénekre, alkinekre, egyenes láncú alkánokra és elágazó láncú alkánokra, ciklikus és aromás 
szénhidrogénekre vonatkoznak. Megállapítottuk, hogy az abszorpció hajlamos növekedni, ha a molekulatömeg úgy tűnik, 
mintha a nem átalakult molekulák könnyebben felszívódnának, mint a nyugodt molekulák, és az aromás molekulák 
könnyebben felszívódnak, mint a paraffinok. A környezeti hőmérsékleten gőzként létező rövid szénláncú C1-C4 alkánok 
rosszul szívódnak fel, és ha abszorbeálódnak, általában gyorsan lejárnak. 

a) Acute toxicity: 
A termék környezeti hőmérsékleten és nyomáson lévő gázból áll, amelyekre a száj- és a bőrre kifejtett toxicitási szempontokat nem 
tekintjük relevánsnak. 
Orális: A REACH-rendelet XI. Mellékletének 2. pontjával összhangban ilyen vizsgálatot nem szabad elvégezni, mivel a kőolajgáz 

környezeti hőmérsékleten gyúlékony és a levegővel érintkezve robbanékony keverékeket képezhet. A jelentős koncentrációjú tesztekkel 
magas a tűz és robbanás kockázata. 
Belégzés: A továbbiakban bemutatjuk a leginkább reprezentatív vizsgálatokat. Ezek az eredmények nem vezetnek a  veszélyes anyagokról 
szóló rendelet szerinti osztályozáshoz. 

 

Method Results Comments Source 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk 
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By inhalation 

 
RAT 

Inhalation 

LC50 (15 minutes): 800,000 ppm (males/females) 

LC50 (15 minutes):14,442,738 mg/m3 (M/F) 

LC50 (15 minutes):1,443 mg/ml (M/F) 

 
Key study 
Propane 

 
Clark DG and 

Tiston DJ (1982) 

 
 

Human studies General 
population 

The odour is not detectable 

under 20,000 ppm (2%) and a concentration of 
100,000 ppm (10%) has caused slight irritations of 

the eyes, nose and respiratory tract, but it has 
caused minor dizziness in a 

few minutes. 

 
 

Weight of 
evidence 

 
Anon 1982 

 
Herman 

(Chairman 1966) 
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Bőr: A REACH-rendelet XI. Mellékletének 2. pontjával összhangban ilyen vizsgálatot nem szabad elvégezni, mivel a kőolajgáz 
környezeti hőmérsékleten gyúlékony és a levegővel érintkezve robbanékony keverékeket képezhet. A jelentős koncentrációjú 
tesztekkel magas a tűz és robbanás veszélye. 
 
b) Bőrmarás / -irritáció: 
A REACH-rendelet XI. Mellékletének 2. pontjával összhangban ilyen vizsgálatot nem szabad elvégezni,  mivel a kőolajgáz 
környezeti hőmérsékleten gyúlékony és a levegővel érintkezve robbanékony keverékeket képezhet. A jelentős koncentrációjú 
tesztekkel magas a tűz és robbanás veszélye. Néhány, embernél végzett dózis-hatás vizsgálat azt bizonyította, hogy a propánnak 
és a butánnak nincs korrozív és irritáló hatása a bőrre és a nyálkahártyákra. A cseppfolyósított gázzal való érintkezés fagyokat 
okozhat. 
 
c) Súlyos szemkárosodás / -irritáció: 
A REACH-rendelet XI. Mellékletének 2. pontjával összhangban ilyen vizsgálatot nem szabad elvégezni, mivel a kőolajgáz 
környezeti hőmérsékleten gyúlékony és a levegővel érintkezve robbanékony keverékeket képezhet. A jelentős koncentrációjú 
tesztekkel magas a tűz és robbanás veszélye. 
 
d) Légzőszervi vagy bőr szenzibilizáció: Légzőszervi szenzibilizáció 
Nem állnak rendelkezésre olyan tanulmányok, amelyek utalnák az ilyen típusú hatásra  
Bőr szenzibilizáció 
A REACH-rendelet XI. Mellékletének 2. pontjával összhangban ezt a vizsgálatot nem szabad elvégezni.  
 
e) Csírasejt-mutagenitás 
Nincs bizonyíték a legtöbb LPG-komponens genotoxicitására. Ezenkívül a termék benzolot és 1,3-butadiént tartalmaz, <C% 
<0,1%, ezért a veszélyes anyagokat érintő előírások szerint nem osztályozzák mutagén anyagként.  

A továbbiakban bemutatjuk a legreprezentatívabb tanulmányok összefoglalását a regisztrációs fájlból. 

Method Results Comments Source 

Vitro test 

Ames test in Salmonella strains 
OECD TG 471 

 
Negative 

 
Key study 
Methane 

National 

Toxicology 
Program (1993) 

Vitro test 

Ames test in Salmonella 
typhimurium 

OECD TG 471 

 

Negative 

 
Key study 
Propane 

Kirwin CJ and 

Thomas WC 
(1980) 

Vivo test 

Micronucleus test 
RAT 

Inhalation 

OECD Guideline 474 

 
 

Negative 

 

Key study 
LPG 

 
Huntingdon Life 

Sciences (HLS) 
(2009b) 

 
b) Karcinogén 
Nincs bizonyíték a karcinogenitásra a legtöbb PB-gázkomponens esetében. Ezenkívül a termék benzolot és 1,3-butadiént 
tartalmaz, <C% <0,1%, ezért a veszélyes anyagokat érintő előírások szerint nem osztályozzák rákkeltő anyagként.  
 
c) Reproduktív toxicitás Reproduktív toxicitás: 
A továbbiakban a leginkább reprezentatív vizsgálatokat ismertetjük. A legtöbb vizsgálat nem mutatott következetességet  
A termékenységre kifejtett mérgező hatás bizonyítéka, ezért a terméket a veszélyes anyagokat szabályozó rendelet nem sorolja 

reprodukciót károsító anyagnak.
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Method Results Comments Source 

Vivo study 
RAT 

Inhalation exposure 13 weeks, 6 
h/day, 5 days/week) 

OECD Guideline 413 

EPA OPPTS 870.3465 

NOAEC: 10,000 ppm (M/F) 
No effect on the menstruation, 
spermatogenesis, sperm mobility and 
count. 

 
 

Key study LPG 

 

Huntingdon Life 

Sciences (HLS) 
(2009b) 

Prenatális fejlődési toxicitás / teratogenitás: 
A továbbiakban a leginkább reprezentatív vizsgálatokat ismertetjük. A legtöbb vizsgálat nem mutatott ki következetes bizonyítékot a 
szülés előtti fejlődésre gyakorolt toxicitás / teratogenitás szempontjából az LPG fő alkotóelemei tekintetében. Ráadásul a termék 
nem tartalmaz 0,2% -nál nagyobb szén-dioxid-koncentrációt, azonban a veszélyes anyagokat szabályozó rendelet szerint nem 
osztályozzák reprodukciót károsnak. 

Method Results Comments Source 

Vivo study 

RAT 

Inhalation exposure 

M: 2 weeks before mating 28 days 

(minimum) after mating 

F: 2 weeks before mating 0-
19 days of gestation 

6 h/day, 5 days a week. 

Concentrations: 0, 1,600, 5,000 and 

16,000 ppm 

OECD Guideline 422 EPA OPPTS 

870.3650 

NOAEC (maternal toxicity): 
16,000 ppm (no effect of systemic 
toxicity at the highest tested 
concentration) 

NOAEC (maternal toxicity): 
19,678 mg/m³ air 
NOAEC (pre-natal development 

toxicity): 16,000 ppm (no effect on 
pre-natal development) NOAEC 
(pre-natal development toxicity): 
19,678 mg/m³ air 

 
 
 
 
 

Key study Ethane 
(read- across) 

 
 
 
 
 

Huntingdon Life 
Sciences (HLS) 

(2010a) 

b) Specifikus célszervi toxicitás (STOT) - egyéni expozíció: 
Nincs elérhető információ 
c) Specifikus célszervi toxicitás (STOT) - ismételt expozíció: Orális: 
 
A REACH-rendelet XI. Mellékletének 2. pontjával összhangban ilyen vizsgálatot nem szabad elvégezni, mivel a kőolajgáz környezeti 
hőmérsékleten gyúlékony és a levegővel érintkezve robbanékony keverékeket képezhet. A jelentős koncentrációjú tesztekkel magas 
a tűz és robbanás veszélye. 
Bőr: 
A REACH-rendelet XI. Mellékletének 2. pontjával összhangban ilyen vizsgálatot nem szabad elvégezni, mivel a kőolajgáz környezeti 
hőmérsékleten gyúlékony és a levegővel érintkezve robbanékony keverékeket képezhet. A jelentős koncentrációjú tesztekkel magas 
a tűz és robbanás veszélye. 
Belélegzés: 
Propán: A hím és nőstény patkányokon végzett 6 hetes vizsgálatban nem figyeltek meg neurológiai, hematológiai vagy klinikai 
hatásokat. 12 000 ppm dózis esetén a hím állatok 25% -kal csökkentek az expozíció első hetében. A legalacsonyabb koncentráció, 
amelyen a káros hatásokat figyelték meg (LOAEC) ebben a vizsgálatban, 12 000 ppm (21,641 mg / m3-nek felel meg). 
 
d) Aspirációs veszély: 
N / A. 
Egyéb információk 
További információ nem áll rendelkezésre
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A vízi toxicitás végpontjaira vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, édesvízi, tengervíz, üledékek és talaj esetében pedig nem 
származtak PNEC-adatok (S). A REACH 2. oszlopának, a VII. És a VIII. Mellékletnek megfelelően, nem szabad elvégezni az akut toxicitási 
teszteket, ha vannak enyhítő tényezők, amelyek arra utalnak, hogy a vízi toxicitás valószínűtlen. Ez a termék gáznemű anyagokból áll, 
normál hőmérsékleten és nyomáson, amelyek főleg a légkörbe kerülnek, nem pedig a vízbe, az üledékekbe és a talajba.  

 

12.1 Toxicitás 

A továbbiakban a leginkább reprezentatív vizsgálatokat ismertetjük.. 
 

Endpoint Results Comments 

Aquatic toxicity 

Invertebrates 

Daphnia Short 
term 

 
LC50 48/h: 14.22 mg/l 

Key study CAS 

106-97-8 
(Butane) 

USEPA OPP (2008) 

  Key study 

Fish Short 

term 

 
L50 96/h: 24.11 mg/l 

CAS 106-97-8 

(Butane) 

QSAR 

  EPA 2008 

 
12.1 Perzisztencia és lebonthatóság Abiotikus lebonthatóság 
Ez a termék hozzájárulhat az ózon képződéséhez a felület közelében lévő légkörben. A fotokémiai ózon képződése azonban a többi 
légszennyező anyag komplex kölcsönhatásától és a környezeti feltételektől függ. Biotikus lebonthatóság: 
A QSAR-vizsgálatokat etánnal végezték, amelynek biológiai lebonthatósága 100% 16 napon belül. Az etán nem része a kőolajgáznak, de 
szerkezete reprezentatív az áramra, és az átváltás lehetséges, ezért a fentiekben kifejtettek alapján a termék biológiailag lebontható. 
12.2 Bioakkumulációs képesség 
Az PB-gáz log Pow értéke becslések szerint az 1,09–2,8 tartományban van, azonban a termék nem bioakkumulatív. 
12.3 Mobilitás a talajban 
Koc abszorpció: ehhez a végponthoz a standard teszteket nem alkalmazták UVCB anyagokkal 
12.4 A PBT és a vPvB értékelés eredményei 
Az adatok azt mutatják, hogy a termék tulajdonságai nem felelnek meg a XIII. Mellékletben részletezett speciális kritériumoknak, vagy nem 
teszik lehetővé a közvetlen összehasonlítást a XIII. Mellékletben szereplő összes kritériummal, de ez azonban azt jelzi, hogy a terméknek nincs 
ilyen tulajdonsága, tehát nem tekinthető PBT / vPvB-nek. 
12.5 Egyéb káros hatások 

Nincs jelen. 

13.1 Hulladékkezelési módszer 
Tegyen meg minden szükséges intézkedést a termék légköri kibocsátásának elkerülése érdekében. Ne dobja az anyagot a csatornába 
és a környezetbe. 
Ne dobja szennyvízbe. 
A termék sürgősségi ártalmatlanítása esetén ajánlott szakember felügyelete alatt elégetni. 
Használat után ne dobja a tartályt a környezetbe, hanem a hulladékot a hatályos törvények szerint dobja ki. 
Óvatosan kezelje az üres tartályokat; a butángőz-hulladék gyúlékony lehet. Ne nyomja meg, vágja, hegessze, fúrja vagy összetörje a 
tartályokat.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
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14.1 2037 ENSZ-szám 
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítónév Kis tartályok, gázt (gázpatronok), kioldókészülék nélkül, nem tölthetők újra 
14.3. Szállítás veszélyességi osztálya (i) 
class 2 
Besorolási kód 5F 

Veszélycímkék 2.1 

 
14.1. Csomagolási csoport nem alkalmazható 
14.2 Környezeti veszélyek: A tengeri szállításra az IMDG 2.1 fejezete vonatkozik, amelyet az ENSZ 2037  nyilvántartásba vett. Az anyag 
nem veszélyes a környezetre. A légi szállításra az ICAO / IATA előírásainak 2.1. Osztálya vonatkozik, amelyet az ENSZ 2037 sz . 
14.3 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések 
A gázpalackok szállítása előtt: ellenőrizze, hogy a rakomány megfelelő-e. 
14.4 Ömlesztett szállítás a MARPOL 73/78 II. Melléklete és az IBC kódex szerint  

Nem releváns. 

 
15.1 Az anyagra vagy keverékre vonatkozó egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi törvényi és rendeleti rendelkezések: 20 15. 
június 26-i 105. sz. Határozat „A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 2012/18 / EU 
irányelv végrehajtása” 
MD, 1994. október 13., „Műszaki tűzvédelmi előírások az 5 m3-nél nagyobb teljes kapacitású rögzített tartályokból és / vagy 5000 kg-
ot meghaladó teljes mobil tartályokból származó PB-gáztartályok tervezésére, építésére, telepítésére és működtetésére”, az azt követő 
módosítások és kiegészítések. (Min. Belső tér); 
A 2014. május 4-i rendelettel ((Min. Belső)) módosított, 2004. május 14-i rendelet „Legfeljebb 13 m3 teljes kapacitású PB-gáztartályok 
telepítésére és üzemeltetésére vonatkozó műszaki tűzvédelmi előírásokról” 
1956. szeptember 20-i körlevél, Nr. A Belügyminisztérium 74. cikke a következő részekből áll: 
1) "5000 kg-ig terjedő PB-gáztartály-lerakók építésére és üzemeltetésére vonatkozó biztonsági előírások" második része 
2) A „75 kg-ig terjedő PB-földgáz viszonteladói biztonsági előírások” harmadik része. 
3) Negyedik rész: „A PBS-tartályok központosított elosztórendszereinek biztonsági szabványai 2000 kg-ig”. A 2012. június 12-i 78. 
számú, a 76/767 / EGK, a 84/525 / EGK, a 84/526 / EGK, a 84/527 / EGK és az 1999/36 / EK irányelvet hatályon kívül helyező 
hordozható nyomástartó berendezésekről szóló 2010/35 / EU irányelv végrehajtása / EC „. 
 

15.2 Kémiai biztonsági értékelés Nem alkalmazható 
 

 
 

Az adatok ismereteink jelenlegi állapotán alapulnak, azonban nem jelentenek garanciát a termék tulajdonságaira és nem 
teremtenek jogilag érvényes szerződéses kapcsolatot. 
 
H220: Fokozottan tűzveszélyes gáz. 
H280: Nyomás alatt gázt tartalmaz; felrobbanhat P102: Gyermekek kezétől elzárva tartandó. 

P210: Hőtől, forró felületektől, szikraktól, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P410 + P403: 
Védje napfénytől. Tárolja jól szellőző helyen. 

The workers must be informed, trained and instructed according to their specific tasks, according to the relevant legal provisions. 
Hereinafter, we present the most important legal provisions and technical rules containing the related provisions. 

 
MD (1994. október 13.) (belső miniszter), XIII. Cím, 13.1. Pont, „Személyzet” 
1996. május 15-i rendelet (környezetvédelmi miniszter) „Műszaki biztonsági eljárások és előírások az (LPG) tartályok és tartályok 
öntési tevékenységeinek végrehajtására” 
M.D., 1998. március 10. (belügyminiszter) „A tűzoltó személyzet tagjai képzésének és kiképzésének, valamint a tűzvédelmi 

14. SZAKASZ: Szállítási információk 

16. SZAKASZ: Egyéb 
információk 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 
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igazolás hatálya alá tartozó tevékenységek vészhelyzetek kezelésének kötelezettsége” 
Sz. Törvényerejű rendelet A 2015. június 26-i 105. sz. Határozat „A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek 
veszélyeinek ellenőrzéséről szóló 2012/18 / EU irányelv végrehajtása” - B melléklet - 1ADR 2017 melléklet, 1. rész, 
• 1.3. Fejezet „A veszélyes áruk szállításában részt vevő személyek képzése” 
• 1.4. Fejezet - A kezelők biztonságával kapcsolatos kötelezettségek 
• 1.10. Fejezet - Biztonsági előírások 
Sz. Törvényerejű rendelet A 2008. április 9-i 81. sz. A munkahelyi egészségvédelemről és biztonságáról szóló, 2007. augusztus 3-i 
123. sz. 
 
Jelmagyarázat - Rövidítések és rövidítések 
 
ACGIH Kormányzati Ipari Higiénikusok Amerikai Konferenciája (USA); 
ADR-megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról; 
CLP (osztályozás, címkézés és csomagolás) az 1272/2008 / EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozására, címkézésére és 
csomagolására vonatkozóan; 
D rendelet; 
M. D. miniszteri rendelet; 
L. D. Jogalkotási rendelet; 
IATA Nemzetközi Légiközlekedési Szövetség (Associaz. Internaz. Del Trasporto Aereo) ICAO Nemzetközi Polgári Repülési 
Szervezet (Organizzaz. Internaz. Dell’Aviazione Civile) 
IMDG veszélyes tengeri tengeri nemzetközi kód (Codice del Trasporto Marittimo delle merci pericolose) 
RID-megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállításáról 
TLV-TWA átlagos súlyozott koncentráció egy munkanapon 8 és 40 óra hetente (krónikus expozíció). 
 
Használt adatforrások: 
 
Kézikönyv bután-propán gázok - Denny, Luxon és Hall (4. kiadás, 1962) Műszaki adatkönyv - Gázfeldolgozók Szállítók Szövetsége 
(5. kiadás, 1981) Műszaki adatkönyv - A.P.I. (2. kiadás, 1970) 
Encyclopèdie des gaz - ELSEVIER (1976) 
EKB - ESIS - Európai Vegyi Anyagok Információs Rendszere 

ACGIH „Kémiai anyagok és fizikai anyagok és biológiai expozíciós mutatók (BEI) küszöbérték-értéke (TLV-k), 2013. és 2014. kiadás. 

Contact: Technical Office 

Abbreviations and acronyms: 
RID: Regulation concerning the international carriage of dangerous goods by rail; 

ICAO: International Civil Aviation Organisation 
ADR: Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road; 

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code; 
IATA: International Air Transport Association; 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals; 
VOC: Volatile organic compounds; 
LC50: Median lethal concentration (Concentration of substance detected as lethal for 50% of organisms used in a toxicity test for 
certain exposure time); 

LD50: Median lethal dose (dose of a substance, administered only once, able to kill 50% (i.e. half) of a sampling population of animals). 

 
The information from this sheet refer only to the identified product and may not be of relevance if the product is used in combination 
with other products or for other uses than the intended ones. 

The information from this Sheet are based on our knowledge available on 1st April 2017. 

Downstream users and the distributors to whom this Sheet is intended should have at disposal their own material safety data sheet 

based on the relevant scenarios and information. 


