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1. hluti: Auðkenning

 Vara Gas blanda, 52% Nitur (köfnunarefni), 40% Argon, 8% CO2 (koldíoxíð) 
IG541, INERGEN 

 Birgi Fire Eater
Vølundsvej 17, 3400 Hillerød, Denmark 
www.fire-eater.com, email: info@fire-eater.com 

 Neyðarsvörun +45 7022 2769

 Notkun vöru Slökkvikerfi 

2. hluti: Áhættugreining

 OSHA/HCS staða Þetta efni er talið hættulegt samkvæmt OSHA áhættu samskiptastaðli (29 CFR 
1910.1200) 

 Flokkun efnis eða blöndu
Gas undir þrýstingi – þjappað gas  
H280, Fyrir ítarlegri lýsingu á H-textum: sjá hluta 16 

 67/548/EEC (DSD) or 1999/45/EC (DPD)
Ekki skilgreint 

 Skaðleg eðlisefnafræðileg áhrif á heilsu manna og umhverfi
Engar aukalegar upplýsingar tiltækar 

GHS Merkingaratriði 
 Hættumerki (CLP)

 Boðmerking Viðvörun

 Hættuyfirlýsing H280 – Inniheldur gas undir þrýstingi; getur valdið sprengingu ef hitað 
OSHA-H01 – Getur rutt burtu súrefni og valdið hraðri köfnun 

Varúðaryfirlýsing  
 Almennt Lesið og fylgið öllum öryggis gagnablöðum (SDS) fyrir notkun. 

 Geymsla P403 – Geymist á vel loftræstum stað. 
P410 – Verndið gegn sólarljósi. Verndið gegn sólarljósi þegar umhverfishiti fer yfir 52°C. 

 Urðun Á ekki við
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3. hluti: Samsetning/Upplýsingar um innihaldsefni

 Blanda

Nafn Auðkenni vöru % Flokkun
Tilskipun 67/548/EC 

Flokkun 
Reglugerð 1272/208 (CLP) 

Köfnunarefni CAS No 7727-37-9
EC No 231-783-9
REACH No  Viðauki IV  

52 Óskilgreint H280:  
Inniheldur gas undir þrýstingi; 
getur sprungið ef hitað 

Argon CAS No 7440-37-1
EC No 231-147-0
REACH-No Viðauki IV 

40 Óskilgreint H280:  
Inniheldur gas undir þrýstingi; 
getur sprungið ef hitað 

Koltvíoxíð CAS No 124-38-9
EC No 204-696-9
REACH No  Viðauki IV 

8 Óskilgreint H280:  
Inniheldur gas undir þrýstingi; 
getur sprungið ef hitað 

 REACH Skráningar: Allir efnishlutar er skráðir í Viðauka IV í Reglugerð EC 1907/2006 (REACH) og eru 
undanskilin skráningu samkvæmt grein 2(7)(a).

Inniheldur engin efni eða efnishluta sem hefur áhrif á flokkun vörunnar. 

4. hluti: Skyndihjálp

Lýsing á nauðsynlegri skyndihjálp 
 Innöndun:  Færið fórnalambið á ómengað svæði og notið öndunargrímu.  

 Gætið þess að fórnarlambinu sé hlýtt og fái að hvílast. Kallið eftir lækni. 
 Beitið öndunaraðstoð ef öndun hættir. 

 Snerting við húð: Aukaverkana er ekki að gæta af þessari vöru. 

 Snerting við augu: Aukaverkana er ekki að gæta af þessari vöru. 

 Inntaka: Þar sem þessi vara er gas, sjá kaflann um innöndun. 

Mikilvægustu einkenni og áhrif, bæði bráð og seinkuð 
 Engar viðbótarupplýsingar

Merki um þörf á tafarlausri læknisaðstoð og sérstaka meðferð 
 Engin.
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5. hluti: Viðbrögð við eldsvoða

Slökkvimiðill 
 Hentugur slökkvimiðill:

Notið slökkvimiðil sem hentar til notkunar á nærliggjandi eld. 

 Óhentugur slökkvimiðill:
Óvitað. 

Sérstök hætta vegna efnis eða blöndu 
 Engar viðbragðshættur aðrar en áhrif sem nefnd eru að neðan

Ráð fyrir slökkvimenn 
 Slökkvileiðbeiningar:

Léttið þrýstingi af hylkjunum með því að gangsetja slökkvikerfið ef það er tengt þessu. 
Virkjið ekki sleppiloku ef hylki er ekki tryggilega fest.  
Fjarlægið neistagjafa ef hægt. 
Færið hylki af eldsvæði ef svo er hægt að gera án áhættu.  
Notið vatn til að kæla hylki sem eru óvarin gegn eldi. 

 Hlífðarbúnaður við slökkvistörf:
Þjappað gas: kæfandi, köfnunarhætta vegna skorts á súrefni. 

 Sérstakar aðferðir: Notist við viðeigandi brunavarnaráðstafanir á nærliggjandi bruna.  
Nálægð við eld og hitageislun getur valdið því að gas ílát springi. Kælið ílátið með 
vatnsúða úr öruggri fjarlægð. 

6. hluti: Viðbrögð við efnaleka

Persónulegar varúðarráðstafanir, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir 
 Starfsfólk sem ekki er neyðarstarfsfólk:

Ekkert skal gera sem felur í sér persónulega áhættu eða án viðeigandi þjálfunar. 
Rýmið nánasta umhverfi. Komið í veg fyrir aðgang óviðkomandi starfsfólks. Forðist 
innöndun gassins.  
Tryggið fullnægjandi loftræstingu. Notið viðeigandi öndunargrímu ef loftræstingar er 
ábótavant. Klæðist viðeigandi hlífðarbúnaði.  
Snúið gegn vindátt. 

 Viðbragðsaðilar:
Fylgist með súrefnisstyrk til að ákvarða efnastyrk leka.  
Notið öndunarbúnað þegar farið er inn í rými ef ekki hefur verið sýnt fram á að 
andrúmsloftið sé öruggt til innöndunar. 
Tryggið nægilega loftræstingu. 
Viðbrögð skulu vera í samræmi við gildandi neyðaráætlun. 

 Umhverfis varúðarráðstafanir:
Engar 

Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar 
 Verklagsreglur við þrif: Loftræstið með fersku lofti
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7. hluti: Meðhöndlun og Geymsla

Varúðarráðstafanir fyrir örugga meðhöndlun 
 Almennt Farið í viðeigandi hlífðarbúnað (sjá 8.hluta).  

Inniheldur gas undir þrýstingi. Gatið ekki eða brennið hylkið. 
Notið búnað sem vottaður er fyrir hylkisþrýsting. 
Verjið hylki gegn tjóni; dragið ekki; veltið ekki; rennið ekki né missið hylkið. 
Notið hentuga trillu til að færa hylkið. Notið ekki öryggishettu hylkis til að lyfta því. 

Skilyrði fyrir öruggri geymslu 
 Geymsla Geymið skv. gildandi reglugerðum. 

Geymið fjarri beinu sólarljósi á þurrum, köldum og vel loftræstum stað. Geymið hylkið 
vel lokuðu og innsigluðu þar til það á að nota þau. 
Hægt er að geyma hylkin bæði lóðrétt og lárétt.  
Öryggishetta þarf að koma fyrir á hylkinu og aðeins má fjarlægja þegar búið er að koma 
hylki tryggilega fyrir. 
Hylki skulu ávallt vera tryggilega fest til að koma í veg fyrir að þau falli. 
Hiti hylkja skal ekki fara yfir 65°C (150°F). 

8. hluti: Eftirlit með mengun / Persónulegur hlífðarbúnaður

 Almennt: Allir efnishlutar eru undanþegnir REACH skráningu skv. Grein 2(7)(a).   
 Viðauki IV Reglugerðar EC 1907/2006 (REACH)  
Inniheldur enga aðra efnisþætti eða aðskotaefni sem gætu haft áhrif á flokkun vörunnar. 

Mengunarmörk starfsemi: 
 Almennt: Góð almenn loftræsting ætti að vera nóg til að stýra váhrifum mengunarefna í lofti á 

starfsfólk. 

Nitur 52% Súrefnis tæming [Kæfandi]
Argon 40% Súrefnis tæming [Kæfandi]
Kol- 
tvíoxíð 

8% OSHA PEL: 5.000 ppm
ACGIH TLV (2012) 

TWA: 5.000 ppm
STEL:  30.000 ppm 

 Viðeigandi tæknilegt eftirlit:
Súrefnisnema ætti að nota þegar köfnunarefni gætu lekið.  
Veitið fullnægjandi almenna og staðbundna loftræstingu.  
Kerfi undir þrýstingi ætti að athuga reglulega fyrir leka. Tryggið að mengun sé undir 
mengunarmörkum (þar sem við á).  

 Hitavörn:
Ekki nauðsynlegt. 

 Umhverfiseftirlit :
Ekki nauðsynlegt. 

 Aðrar upplýsingar :
Klæðist öryggisskóm þegar verið er að meðhöndla hylki. Staðall EN ISO 20345 – 
Persónulegur öryggisbúnaður – Öryggisskór. 
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9. hluti: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

Útlit: 
 Fýsískt ástand: Gas 

 Litur: Litlaust

 Lykt: Lyktarlaust

 Eldfimi: Ekki eldfimt, viðheldur ekki bruna 

 Mólmassi 34.08 g/mol 

 Þéttleiki gufu: 1.416 kg/ m3 (t = 20°C, p = 1.0132 bar) 

 Hlutfallslegur þéttleiki: 1.18 (@t= 20°C, p = 1.0132 bar)

10. hluti: Stöðugleiki og hvarfgirni

 Hvarfgirni: Engar upplýsingar úr rannsóknum eru fáanlegar um hvarfgirni þessarar vöru eða 
innihaldsefna hennar. 

 Efnafræðilegur

stöðugleiki: Varan er stöðug 

 Möguleg hættuleg efnahvörf:
Efnahvörf munu ekki eiga sér stað við eðlilegar geymsluaðstæður og notkun. 

 Hættuleg efnasundrun:
Engin 

 Hættuleg fjölliðun:
Engin 

11. hluti: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

 Almennt: Allir efnishlutar eru undanþegnir REACH skráningu skv. Grein 2(7)(a).   
 Viðauki IV Reglugerðar EC 1907/2006 (REACH)  
Inniheldur enga aðra efnisþætti eða aðskotaefni sem gætu haft áhrif á flokkun vörunnar . 

Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif 
Bráð eiturhrif: Engin 
Erting / tæring:  Engin 
Næmi:     Örvar öndunarfæri til að auka öndun 
Umbreyting: Engin 
Krabbameinsvaldandi
 áhrif: Engin
Eituráhrif á frjósemi: Engin 
Fósturskemmandi
 áhrif: Engin

 Sértæk skaðsemi á líffæri (ein eða endurtekin váhrif) Engin

 Öndunarhætta: Örvar öndunarfæri til að auka öndun 

 Hugsanleg bráð heilbrigðisáhrif
Augnsnerting: Engin 
Innöndun Aukin öndun  



INERGEN  Öryggisleiðbeiningar  
EU reglugerð 1907/2006, 1272/2008, 453/2010 

Yfirfarið: 2022-02-16 Bls.: 6/8 

Húðsnerting Engin 
Inntaka  Sjá Innöndun 

Einkenni sem tengjast eðlis- efna- og eiturefnafræðileg áhrif 
  Engin

Síðbúin eða tafarlaus áhrif og langvinn áhrif eftir augnsnertingu til skemmri eða lengri tíma 
  Engin

Langtíma snerting Engin

Hugsanleg langvinn áhrif á heilsu Engin 

Tölulegar mælingar eituráhrifa Engin 

12. hluti: Vistfræðilegar upplýsingar

 Eituráhrif Engin

 Hegðun og niðurbrot Á ekki við 

 Möguleg líffræðileg samsöfnun: Á ekki við 

 Skiptistuðull jarðvegs/vatns:  Á ekki við 

 Vistfræðileg áhrif: Engar þekktar vistfræðilegar skemmdir eru  af þessari vöru. 

13. hluti: Varðandi förgun (ekki lögboðin)

 Förgunaraðferðir: Má ræsta út í andrúmsloft á vel loftræstum stað. 
Losið ekki á stað þar sem samsöfnun þess geti valdið skaða. 
Styðijist við góða framleiðsluhætti EIGA (www.eiga.org).  
Hylki verður að farga á öruggan hátt.  
Gatið ekki eða brennið hylki. 

14. hluti: Flutningsupplýsingar (ekki lögboðin)

 UN númer: UN 1956 

Merkingar 
 ADR, IMDG, IATA, DOT, TDG.

2.2  
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ADR (flutningur á vegum) 
 Sendingarnafn: ÞJAPPAÐ GAS, N.O.S.  (Nitrogen (köfnunarefni), Argon) 

 H.I. nr: 20 

 Hættuflokkun flutnings: 2

 Flokkunarkóði 1A

 Pökkunarleiðbeiningar: P200

 Sérstök ákvæði: 274, 655 

 Takmarkað magn: 120ml 

 Undanþegið magn: E1 

 Flutningsflokkur: 3 

 Áhættugreining (Kemler No)
20 

 Appelsínugular plötur:

 Jarðgangatakmörkun: E: Flutningur bannaður um jarðgöng í flokki E

 EAC kóði: 2TE 

ICAO-Ti/IATA-DGR 
 Sendingarnafn: Gas undir þrýstingi n.o.s.  (Nitrogen (köfnunarefni), Argon) 

 Flokkur: 2.2

 Farþega- og farmflugvélar
Leyft 
Pökkunarleiðbeiningar:  P200 

 Aðeins farmflugvélar
Leyft 
Pökkunarleiðbeiningar:  P200 

IMDG (Sea transport) 
 Sendingarnafn: Gas undir þrýstingi, N.O.S.  (Nitrogen, Argon) 

 Flokkur: 2.2

 Neyðaráætlun (EmS)
Eldur:  F-C
Leki:       S-V

 Pökkunarleiðbeiningar: P200

 Sérstök ákvæði: 274 

 Takmarkað magn: 120 ml 

 Undanþegið magn: E1 

 Frágangs flokkur: A 
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15. hluti: Upplýsingar reglugerðar (ekki lögboðin)

EU-Reglugerð 
 REACH Allir efnishlutar eru undanþegnir REACH skráningu skv. Grein 2(7)(a).   

 Viðauki IV Reglugerðar EC 1907/2006 (REACH)  
Inniheldur enga aðra efnishlutar eða aðskotaefni sem gætu haft áhrif á flokkun vörunnar. 

 Inniheldur enga efnishluta sem háðir eru takmörkun Viðauka XVII

Wassenaar Fyrirkomulag 
 Ekkert ECCN númer þar sem alla efnishluta má flytja án allra takmarkana. 

16. hluti: Aðrar upplýsingar

 Þjálfun: INMON0001

 Þesar Öryggisleiðbeiningar hafa verið samdar í samræmi við gildandi Evrópustaðla
Ríkislöggjöf.  
Flokkun í samræmi við útreikniaðferðir reglugerðar (EC) 

1272/2008 CLP / (EC) 1999/45 DPD. 

LOK ÖRYGGISLEIÐBEININGA 


