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* ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
· Datum priprave varnostnega lista: 20.01.2015
· 1.1 Identifikator izdelka

· Trgovsko ime: Propan
· 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Druge relevantne informacije niso na voljo.

· Uporaba snovi / pripravka
gorljiv material
gorivo

· 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista
· Proizvajalec/dobavitelj:

Tyczka Neue Gastechnik Gesellschaft mbH                  Tel.: +43 (0) 512 55 22 55
Leopoldstraße 30                                                  Fax:: +43 (0) 512 55 22 55 - 89
6020 Innsbruck                             info@tyczka.at
Austria
www.tyczka.at

· Naslov elektronske pošte pristojne osebe, odgovorne za varnostni list: sdb@csb-online.de

· Področje/oddelek za informacije: info@tyczka.at
· 1.4 Telefonska številka za nujne primere: Kot zgoraj ali naslednjem toksikološko informacijskega centra.

ODDELEK 2: Ugotovitev nevarnosti
· 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi
· Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

GHS02 plamen

Flam. Gas 1 H220 Zelo lahko vnetljiv plin.

Press. Gas L H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
· 2.2 Elementi etikete
· Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Snov je razvrščena in označena v smislu Uredbe CLP.
· Piktogrami za nevarnost

GHS02

· Opozorilna beseda Nevarno
· Stavki o nevarnosti

H220 Zelo lahko vnetljiv plin.
H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

· Previdnostni stavki
P210 Hraniti ločeno od vročine. - kajenje prepovedano.
P377 Požar zaradi uhajanja plina: Ne gasiti, če puščanja ni mogoče varno zaustaviti.
P381 Odstraniti vse vire vžiga, če je varno.
P403 Hraniti na dobro prezračevanem mestu.

· 2.3 Druge nevarnosti
· Rezultati ocene PBT in vPvB
· PBT: Ni uporaben.
· vPvB: Ni uporaben.

 SI 

(nadaljevanje na strani 2)
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ODDELEK 3: Določitev nevarnosti
· 3.2 Kemijska karakteristika: Zmesi
· Opis: Mešano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.
· Nevarne sestavine:

CAS: 74-98-6
EINECS: 200-827-9
Število indeks: 601-003-00-5

Propan
 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

> 95%

CAS: 630-08-0
EINECS: 211-128-3
Število indeks: 006-001-00-2

Ogljikov monoksid
 Flam. Gas 1, H220;  Acute Tox. 3, H331;  Repr. 1A, H360D;

STOT RE 1, H372; Press. Gas C, H280

< 0,2%

CAS: 106-99-0
EINECS: 203-450-8
Število indeks: 601-013-00-X

Buta-1,3-dien
 Flam. Gas 1, H220;  Muta. 1B, H340; Carc. 1A, H350; Press.

Gas C, H280

< 0,1%

CAS: 7783-06-4
EINECS: 231-977-3
Število indeks: 016-001-00-4

Vodikov sulfid
 Flam. Gas 1, H220;  Acute Tox. 2, H330;  Aquatic Acute 1,

H400; Press. Gas C, H280

< 0,02%

· Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč
· 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč
· Splošni napotki:

Samozaščita reševalca prve pomoči.
Pri neenakomernem dihanju ali zastoju v dihanju umetno dihanje.

· v primeru vdihavanja:
Dovajanje svežega zraka, v primeru težav iti k zdravniku.
Nobenega dihanja usta na usta ali usta na nos.
Umetno dihanje z vrečko ali aparatom za umetno dihanje.
V primeru nezavesti položaj in prevoz v stabilnem bočnem položaju.

· če pride v stik s kožo:
Pri omrzlinah sprati z veliko vode. Ne odstraniti oblačila.
Rane sterilno prekriti.
Takoj vključiti zdravnika.

· če pride v stik z očmi:
Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo. Pri trajajočih težavah se posvetovati z
zdravnikom.

· če snov zaužijerno: Redka oblika izpostavljenosti
· 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
· 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja simptomatsko zdravljenje

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi
· 5.1 Sredstva za gašenje
· Ustrezna sredstva za gašenje:

CO₂, gasilni prah ali razpršeni vodni curek. Večji požar gasiti z razpršenim vodnim curkom ali s proti
alkoholu obstojno peno.

· Iz varnostnih razlogov neustrezna sredstva za gašenje: Voda v polnem curku
· 5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Pri požaru se lahko sproščajo:
Ogljikov monoksid (CO) in ogljikov dioksid (CO₂)
Para lahko z zrakom tvori eksplozivno zmes.
Nevarnost, da se razpoči.

(nadaljevanje na strani 3)
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· 5.3 Nasvet za gasilce
· Posebna zaščitna oprema: Ne glede na zrak v okolici nositi dihalni aparat.
· Drugi podatki

Požar zaradi uhajanja plina: Ne gasiti, če puščanja ni mogoče varno zaustaviti.
Ogrožene kontejnerje z nevarnimi snovmi ohladiti z razpršenim vodnim curkom.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih
· 6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Nositi zaščitno opremo. Zavarovati nezaščitene ljudi.
Skrbeti za zadostno zračenje.
Ne vdihavati hlapov.
Zavarovati vire vžiga.

· 6.2 Okoljevarstveni ukrepi: Preprečiti, da pronica v kanalizacijo, jame in kleti.
· 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje: Skrbeti za zadostno zračenje.
· 6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.
Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
· 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Skrbeti za dobro prezračevanje tudi na območju tal (para je težja kot zrak).
Posode odpreti in z njimi ravnati previdno.

· Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:
Para lahko z zrakom tvori eksplozivno zmes.
V izpraznjeni posodi se lahko tvorijo vnetljive zmesi.
Zavarovati pred viri vžiga - ne kaditi.
Ukreniti potrebno za preprečitev elektrostatičnega naboja.
Uporabljati naprave/armature, zaščitene proti eksploziji, in orodje, ki se ne iskri.
Poskrbeti je treba za zasilno hlajenje v primeru požara v okolici.
Varovati pred vročino.

· 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo
· Skladiščenje:
· Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:

Upoštevati je treba uradne predpise za skladiščenje pakiranega stisnjenega plina.
· Napotki za skupno skladiščenje: Hraniti ločeno od oksidacijskih sredstev.
· Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:

Posodo hraniti na dobro zračenem mestu.
Posodo imeti zaprto.

· 7.3 Posebne končne uporabe Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
· Dodatni napotki za razvoj tehnične opreme: Ni drugih podatkov, glej točko 7.

· 8.1 Parametri nadzora
· Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:

74-98-6 Propan
MV (SLO) dolgoročna vrednost: 1800 mg/m3, 1000 ppm

(nadaljevanje na strani 4)
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630-08-0 Ogljikov monoksid
MV (SLO) dolgoročna vrednost: 35 mg/m3, 30 ppm

BAT

· 8.2 Nadzor izpostavljenosti
· Osebna zaščitna oprema:
· Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:

Ne jesti, piti, kaditi ali njuhati ob delu.
Ne vdihovati pare.

· Zaščita dihal:
Dihalna zaščita pri nezadostnem zračenju.
Dihalni aparat, ki je neodvisen od krožečega zraka.

· Zaščita rok: Nosite rokavice za zaščito pred mehanskimi riziki skladno z EN 388.
· Material za rokavice

Rokavice iz usnja.
Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice
različnih proizvajalcev razlikujejo. Ker predstavlja produkt pripravek iz več snovi, obstojnosti materiala
rokavic ni mogoče predvideti. Zato morate vsake rokavice pregledati, preden jih uporabite.

· Čas prodiranja skozi material za rokavice
Natančen prebojni čas, ki ga morate upoštevati, lahko izveste pri proizvajalcu zaščitnih rokavic.

· Zaščita oči: Pri pretakanju priporočljiva zaščitna očala.
· Ščitnik za telo:

Delovna zaščitna obleka
Antistatična zaščitna obleka
Zaščito telesa izbrati glede na dejavnost in možno izpostavljenost.

· Omejitev in nadzor izpostavljenosti okolja Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti
· 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih
· Splošne navedbe
· Videz:

Oblika: stisnjen, utekočinjen plin
Barva: brezbarven

· Vonj: zaznaven
· Mejne vrednosti vonja: ni določen.

· Vrednost pH ni uporaben

· Sprememba stanja
Tališče/območje taljenja: -190 °C
Vrelišče/območje vretja: -42 °C

· Vnetišče: -104 °C

· Vnetljivost (trdo, plinasto stanje): ni določen

· Temperatura vnetišča: 455 °C

· Temperatura razgradnje: Ni določen.

· Samovžig: Proizvod ni samovnetljiv.

· Nevarnost eksplozije: Proizvod ni eksploziven, vendar je možno tvorjenje eksplozivnih
zmesi pare ali zraka.

· Meje eksplozije:
spodnja: 1,7 Vol %
zgornja: 11,2 Vol %

(nadaljevanje na strani 5)
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· Lastnosti, ki pospešujejo gorenje ni določen

· Parni tlak pri 20 °C: 8300 hPa

· Gostota pri 20 °C: 0,510 g/cm3 (liq)

· Gostota vsipavanja: ni uporaben
· Relativna gostota Ni določen.
· Gostota hlapov Ni določen.
· Hitrost izparevanja Ni uporaben.

· Topnost v / se meša s/z
voda: se ne oz. malo meša

· Razdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): Ni določen.

· Viskoznost:
dinamična Ni določen.
kinematična: Ni določen.

· 9.2 Drugi podatki Druge relevantne informacije niso na voljo.

* ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost
· 10.1 Reaktivnost Tvorjenje eksplozivnih zmesi z zrakom.
· 10.2 Kemijska stabilnost
· Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti:

Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

· 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij
Tvorjenje eksplozivnih zmesi plinov z zrakom.
Neočiščena prazna posoda lahko vsebuje pline proizvodov, ki z zrakom tvorijo eksplozivne zmesi.
Nevarnost, da se razpoči.

· 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti Druge relevantne informacije niso na voljo.
· 10.5 Nezdružljivi materiali: Močni oksidacijski sredstvi
· 10.6 Nevarni produkti razgradnje: Ogljikov monoksid (CO) in ogljikov dioksid (CO₂)

ODDELEK 11: Toksikološki podatki
· 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih
· Akutna strupenost
· Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja:

74-98-6 Propan
inhalativen LC50 > 20 mg/m3 (podgana)

· Primarno draženje:
· Jedkost za kožo/draženje kože utekočinjen plin lahko povzroči ozebline
· Resne okvare oči/draženje utekočinjeni plin lahko povzroči hude poškodbe oči
· Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
· Preobčutljivost Učinek senzibilizacije ni znan.
· Učinki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje)
· Mutagenost za zarodne celice Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
· Rakotvornost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
· Strupenost za razmnoževanje Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
· STOT – enkratna izpostavljenost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
· STOT – ponavljajoča se izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
(nadaljevanje na strani 6)
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· Nevarnost pri vdihavanju Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

ODDELEK 12: Ekološki podatki
· 12.1 Strupenost
· Toksičnost vode:

74-98-6 Propan
LC50/96 h > 1000 mg/l (fish)

· 12.2 Obstojnost in razgradljivost Druge relevantne informacije niso na voljo.
· 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih Druge relevantne informacije niso na voljo.
· 12.4 Mobilnost v tleh Druge relevantne informacije niso na voljo.
· Drugi ekološki napotki:
· Splošni napotki: Na splošno ne ogroža vode
· 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
· PBT: Ni uporaben.
· vPvB: Ni uporaben.
· 12.6 Drugi škodljivi učinki Druge relevantne informacije niso na voljo.

ODDELEK 13: Odstranjevanje
· 13.1 Metode ravnanja z odpadki
· Priporočilo: Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo.
· Klasifikacijski seznam odpadkov

Dodeljevanje ključnih odpadki številk dodane vrednosti se izvede s podružnico in predelavo.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu
· 14.1 Številka ZN
· ADR, IMDG, IATA UN1965

· 14.2 Pravilno odpremno ime ZN
· ADR UN1965 OGLJIKOVODIKOV PLIN, ZMES,

UTEKOČINJENA, N.D.N. (mešanice C)
· IMDG, IATA HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED,

N.O.S. (mixture C)

· 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

· ADR

· Kategorija 2   2F Plini
· Listek za nevarnost 2.1

· IMDG, IATA

· Class 2 Plini
· Label 2.1

(nadaljevanje na strani 7)
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· 14.4 Skupina embalaže
· ADR, IMDG, IATA odpade

· 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Pozor: Plini
· Številka-oznake nevarne snovi (zgornja na oranžni

tablici): 23
· EMS-številka: F-D,S-U

· 14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k
MARPOL in Kodeksom IBC Ni uporaben.

· Transport/drugi podatki:

· ADR
· Omejene količine (LQ): 0 
· Izvzete količine (EQ) Kod: E0

Ni dovoljena kot izvzeta količina
· Prevozna skupina: 2 
· Kod omejitev za predore: B/D

· ADN UN 1965 HYDROCARBON GAS MIXTURE,
LIQUEFIED, N.O.S. (mixture C), 2.1, -

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 0 
· Excepted quantities (EQ) Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity
· Opombe: RID: UN 1965 HYDROCARBON GAS MIXTURE,

LIQUEFIED, N.O.S. (mixture C), 2.1(13), -

· UN "model regulation": UN1965, OGLJIKOVODIKOV PLIN, ZMES,
UTEKOČINJENA, N.D.N. (mešanice C), 2.1

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
· 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

· Državni predpisi:

· Napotki za omejitev zaposlitev: Upoštevati omejitve za zaposlovanje mladoletnikov.

· Uredba o motnjah: Količina omeji v skladu z "ES Seveso direktiva" treba upoštevati.

· Stopnja ogrožanja vode: Na splošno ne ogroža vode.
· 15.2 Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki
Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede
lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.

· Relevantne norme
So H-Set / Scena velja / veljajo za / na sestavino (-e) in / ne predstavljajo nujno razvrstitev
pripravka.Označevanje izdelka je navedeno v oddelku 2.
H220 Zelo lahko vnetljiv plin.
H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
H330 Smrtno pri vdihavanju.
H331 Strupeno pri vdihavanju.
H340 Lahko povzroči genetske okvare.
H350 Lahko povzroči raka.

(nadaljevanje na strani 8)
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H360D Lahko škoduje nerojenemu otroku.
H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

· Lista s podatki področja izstavitve:
C.S.B. GmbH                   Phone: +49 - 2151 - 652086-0
Düsseldorfer Str. 113         Fax:   +49 - 2151 - 652086-9
47809 Krefeld / Germany

· Okrajšave in akronimi:
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)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas
Press. Gas L: Gases under pressure: Liquefied gas
Acute Tox. 2: Acute toxicity, Hazard Category 2
Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3
Muta. 1B: Germ cell mutagenicity, Hazard Category 1B
Carc. 1A: Carcinogenicity, Hazard Category 1A
Repr. 1A: Reproductive toxicity, Hazard Category 1A
STOT RE 1: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 1
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1

· * Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni
 SI 


