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 Seksjon 1: Identifikasjon 

• Produkt Gassblanding, 52% Nitrogen, 40% Argon, 8% CO2
IG541, INERGEN 

• Leverandør Fire Eater Norge AS 
Tangen 16, 4070 Randaberg, Norge 
www.fire-eater.com, e-post: post@fire.eater.com 

• Telefonnr +47 51 41 97 10

• Bruksområder Brannslokkesystem

• Nødtelefonnr. Giftinformasjonen (Poison Center)
• Telefonnr. +47 22 59 13 00 – 24h

 Seksjon 2: Fareidentifikasjon 

• OSHA/HCS status Dette materialet betraktes som farlig avfall ihht OSHA Hazard Communication Standard
(29 CFR 1910.1200)

• Klassifisering av stoffet eller blandingen
Gass under trykk - Komprimert gass
H280, Full tekst med H-setninger: se avsnitt 16

• 67/548/EEC (DSD) eller 1999/45/EC (DPD)
Ikke klassifisert

• Uønskede fysisk-kjemiske, helse- og miljøeffekter
Ingen ytterligere informasjon er tilgjengelig

GHS merking 
• Farepiktogrammer (CLP)

• Signalord Advarsel

• Fareerklæring H280 – Inneholder gass under trykk; kan eksplodere hvis beholder varmes opp
OSHA-H01 - Kan fortrenge oksygen og raskt forårsake kvelning.

Redegjørelse om forholdsregler 
• Generelt Les og følg alle sikkerhetsdatablad (SDS) før bruk.

• Lagring P403 – Lagres på et godt ventilert sted .
P410 - Beskyttes mot sollys. Beskyttes mot sollys når omgivelsestemperaturen overstiger 52 ° C

• Avhending Ikke aktuelt 
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 Seksjon 3: Sammensetning / Opplysninger om bestanddeler 

• Sammensetning

Navn Produkt identifikasjon % Klassifisering 
Direktiv 67/548/EC 

Klassifisering 
Regulativ 1272/208 (CLP) 

Nitrogen CAS No 7727-37-9 
EC No 231-783-9
REACH No ANNEX IV 

52 Ikke klassifisert H280:  
Inneholder gass under trykk, 
kan eksplodere hvis utsatt for 
oppvarming 

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

40 Ikke klassifisert H280:  
Inneholder gass under trykk, 
kan eksplodere hvis utsatt for 
oppvarming 

Karbondioksyd CAS No 124-38-9
EC No 204-696-9
REACH No ANNEX IV 

8 Ikke klassifisert H280:  
Inneholder gass under trykk, 
kan eksplodere hvis utsatt for 
oppvarming 

• REACH Registrering: Alle bestanddelene er listet opp i Vedlegg IV til forordning EC 1907/2006 
(REACH) og er unntatt fra registrering i henhold til artikkel 2(7)(a).  
Inneholder ingen komponenter eller forurensninger som påvirker klassifiseringen av produktet. 

Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 

• Beskrivelse of nødvendig førsthjelps instruksjoner
• Innånding: Flytt personen til ukontaminert område iført trykkluftmaske. 

Hold personen varm og roig. Ring etter lege. 
Gi kunstig åndedrett hvis pusten opphører. 

• Hudkontakt: Alvorlige virkninger som ikke er som forventes fra dette produktet. 

• Øyekontakt: Alvorlige virkninger som ikke er som forventes fra dette produktet. 

• Svelgning: Ettersom dette produktet er en gass, refereres til inhalering seksjon.. 

De fleste viktige symptomer og effektene, både akutte og forsinkede 
• Ingen tilleggsinformasjon tilgjengelig

Indikasjon av øyeblikkelig medisinsk oppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling 
• Ingen.
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Seksjon 5: Brannslokkingstiltak 

Slokkemidler 
• Egnet brannslukningsmiddel:

Bruk et brannslokningsmiddel som er egnet for omkringliggende brann.

• Uegnet slukningsmiddel:
Ikke kjent.

Særlige farer i forbindelse med  stoffet eller stoffblandingen 
• Ingen reaktivitet andre enn virkningene farer beskrevet nedenfor

Råd til brannvernspersonell 
Brannsloknings instruksjoner: 

Reduser trykket i sylindrene ved å løse ut brannslokkesystemet hvis det er koblet til. 
Fjern antennelseskilde hvis det er trygt å gjøre det.  
Flytt beholdere fra brannområdet hvis dette kan gjøres uten risiko. 
Bruk vanndusj for å kjøle brannutsatte beholdere. 

• Beskytelse ved brannslokning:
Komprimert gass: kvelende, fare for kvelning på grunn av mangel på oksygen.

• Spesielle metoder: Bruk brann kontrollerende tiltak egnet for omkringliggende brann 
Eksponering for brann og varmestråling kan føre til at gassbeholdere til å sprekke. 
Kjøl risikoutsatte beholdere med vannstråle fra en beskyttet posisjon. 

Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp 

Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer 
Ikke profesjonelt nødpersonell: 

Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personfare, eller av personer uten 
tilstrekkelig opplæring. Evakuere områdene rundt. Ikke la unødvendig og ubeskyttet 
personale komme inn. Unngå innånding av gass. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.  
Bruk egnet åndedrettsvern når ventilasjonen er utilstrekkelig. Bruk egnet personlig 
verneutstyr.  Opphold deg motvinds. 

Nød-/redningspersonell: 
Overvåk oksygennivået for å finne konsentrasjonen av frigjort produktet. 
Bruk selvstendig pusteapparat når entring av området hvis det ikke er bevist å være 
trygg. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Handle i samsvar med lokale beredskapsplanen 

Miljømessige forholdsregler: 
Ingen 

Metoder og utstyr for opprydning og rengjøring: 
• Opprydningprosedyre: Ventiler med frisk luft
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Seksjon 7: Håndtering og lagring 

Forhåndsregler for sikker håndtering 
Generelt Bruk egnet personlig verneutstyr (se avsnitt 8). Inneholder gass under trykk. 

Må ikke punkteres eller brennes. 
Bruk utstyr for beholdere under trykk. 
Beskytt gassflasker mot fysisk skade; ikke dra, rulle, gli eller falle. 
Bruk en egnet håndtralle for transport. 
Ikke bruk ventilhetten for å løfte. 

Forholdsregler for sikker lagring 
• Lagring Oppbevares i henhold til lokale bestemmelser. Lagres bort fra direkte solskinn i et tørt, kjølig og

godt ventilert sted. Emballasjen skal holdes tett, lukket og forseglet til alt er klart til bruk. Sylindere bør
lagres stående med ventil beskyttelseshette på plass og godt sikret mot fall eller blir slått over.
Sylindertemperaturer bør ikke overstige 65°C.

Seksjon 8: Eksponeringskontroll/Personlig beskyttelse 

• Generelt: Alle komponenter er unntatt fra REACH registrering i samsvar med artikkel 2 (7) (a). Vedlegg IV
til forordning EC 1907/2006 (REACH)
Inneholder ingen komponenter eller forurensninger som påvirker klassifiseringen av produktet.

Yrkesmessige eksponeringsgrenser / administrative norm 
• Generelt: God generell ventilasjon bør være tilstrekkelig for å kontrollere arbeidstakerens eksponering av

luftbåren forurensning.

Nitrogen 52% Oksygenmangel [Kvelende] 
Argon 40% Oksygenmangel [Kvelende] 
Karbon-
dioksyd 

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

TWA: 5.000 ppm 
STEL:  30.000 ppm 

• Personlig beskyttelse:
Oksygen detektorer bør brukes når kvelende gasser kan frigjøres. Sørg for tilstrekkelig generell og lokal
avtrekksventilasjon. Systemer under trykk bør regelmessig sjekkes for lekkasje. Sikre at eksponeringen er
under administrativ norm (hvor tilgjengelig)

• Termisk beskyttelse:
Ikke nødvendig.

• Miljøbeskyttelse :
Ikke nødvendig.

• Annet verneutstyr :
Bruk vernesko ved håndtering av beholdere.
Standard EN ISO 20345 - personlig verneutstyr - vernesko..
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Seksjon 9: Fysiske og Kjemiske egenskaper 

Utseende: 
• Fysisk tilstand: Gass

• Farge: Fargeløs

• Lukt: Luktfri 

• Antennelighet: Ikke brannfarlig, ikke opprettholde forbrenningen

• Molar masse 34.08 g/mol 

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

• Relativ tetthet: 1.18 (@t= 20°C, p = 1.0132 bar)

Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet 

• Reaktivitet: Det finnes ingen bestemte testdata på reaktivitet tilgjengelig for dette produktet eller 
bestanddelene.

• Kjemisk stabilitet: Produktet er stabilt 

• Mulige farlige reaksjoner:

Under normale lagrings- og bruk, vil det ikke oppstå farlige reaksjoner. 

• Farlige dekomposisjonene produkter:

Ingen 

• Farlig polymerisering:

Ingen 

Seksjon 11: Opplysninger om helsefare 

• Generelt: Alle bestanddelene er unntatt fra REACH registrering i samsvar med artikkel 2 (7) (a). 
Annex IV i forordning EC 1907/2006 (REACH) 

Inneholder ingen komponenter eller forurensninger som påvirker klassifiseringen av 
produktet. 

• Informasjon om toksikologiske effekter

Akutt toksisitet: Ingen 

Irritasjon / korrosjon: Ingen 

Sensibilisering:  Stimulere luftveiene for å øke puste 

Mutagenitet:  Ingen 

Kreftfremkallende:  Ingen 

Reproduksjonstoksisitet: Ingen 

Teratogenitet:  Ingen 

• Spesifikk målorgantoksisitet (enkel eller gjentatt eksponering): Ingen

• Aspirasjonsfare: Stimulere luftveiene til å øke pust
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• Potensielle akutte helseeffekter

Øyekontakt: Ingen 

Innånding : Økt puste 

Hudkontakt: Ingen 

Svelging: Se Innånding 

• Symptomer forbundet med fysiske, kjemiske og toksikologiske egenskaper

Ingen 

• Forsinkede og øyeblikkelige effekter, og også kroniske effekter på grunn av kort- og

langtidseksponering Øyekontakt: Ingen 

• Langvarig eksponering Ingen 

• Potensielle kroniske helseeffekter Ingen 

• Numeriske tiltak av toksisitet Ingen 

Seksjon 12: Økologisk informasjon 

• Giftighet Ingen 

• Persistens og nedbrytbarhet Ikke relevant 

• Bio akkumulerte potensial Ikke relevant 

• Jord / vann (fordelingskoeffisient): Ikke relevant 

• Økologiske effekter: Ingen kjent miljøskade forårsaket av dette produktet. 

Seksjon 13: Fjerning av kjemikalieavfall (ikke-obligatorisk) 

• Metoder for fjerning:  Kan ventileres til atmosfæren i et godt ventilert sted. 

Må ikke slippes ut der akkumulering kan oppstå. 

Se i anbefalingen av EIGA (www.eiga.org). 

Beholder må avhendiges på en sikker måte. 

Må ikke punkteres eller brennes 
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Seksjon 14: Transport Informasjon (ikke-obligatorisk) 

• UN nummer: UN 1956 

Merking 
• ADR, IMDG, IATA, DOT, TDG.

2.2  

ADR (veitransport) 

• Transportbetegnelse: Komprimert gass, N.O.S. (Nitrogen, Argon) 

• H.I. nr: 20 

• Transport fareklasse: 2.2 

• Klassifiseringskode: 1A 

• Emballasje Instruksjoner:  P200

• Spesiell bestemmelse: 274, 655 

• Begrenset mengde: 120ml 

• Fritatte mengder: E1 

• Transportkategori: 3 

• Fare merke (Kemler Nr.): 20

• Oransje plater:

• Tunnel restriksjon: E: Passasje forbudt i tunneler av kategori E 

• EAC kode: 2TE 

•
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• ICAO-Ti / IATA-DGR

• Transportbetegnelse: Komprimert gass N.O.S. (Nitrogen, Argon) 

• Klasse: 2.2 

• Passasjer- og transportfly:

tillatt 

Pakking Instruksjoner: P200 

• • Bare transportfly

tillatt 

Pakking Instruksjoner: P200 

• IMDG (Sjøtransport)

• Transportbetegnelse: Komprimert gass N.O.S. (Nitrogen, Argon) 

• Klasse: 2.2 

• • Emergency Schedule (EmS)

Brann: F-C 

Spill: S-V 

• Emballasje Instruksjoner: P200

• Spesielle bestemmelser: 274

• Begrenset mengde: 120 ml 

• Fritatte mengder: E1 

• Laste kategori: A 

Seksjon 15: Godkjenning og sertifisering (ikke-obligatorisk) 

EU-forordning 

• REACH Alle bestanddelene er unntatt fra REACH registrering i samsvar med artikkel 2 (7) (a)
Annex IV i forordning EC 1907/2006 (REACH) 

Inneholder ingen komponenter eller forurensninger som påvirker klassifiseringen av 
produktet. 

• Inneholder ingen stoffer med vedlegg XVII begrensning

Wassenaar arrangement 

• Ingen ECCN nummer da alle komponenter er fri til å eksportere uten restriksjoner.
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Seksjon 16: Annen Informasjon 

• Opplæring: INMON0001 

• Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med gjeldende EU lovgivning.

Klassifisering i henhold til beregningsmetodene i forordning (EC) 

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

• SLUTT PÅ SIKKERHETSDATABLAD


