Sikkerhedsdatablad
Kan anvendes i sammenhæng med COHAs Hazard
Communication Standard, 29 CFR 1910 1200.
Standarden kan konsulteres ved særlige krav.
IDENTITET (som brugt på etikette og liste)
Ikke-genopfyldelig metalbeholder til butan.
JETBOIL (Type 230G)

Det amerikanske arbejdsdepartement
Administration for erhvervssikkerhed og -sundhed
(Ikke-obligatorisk skema)
Godkendt skema
OMB nr.: 1218-0072
Note: Tomme felter er ikke tilladt. Hvis et felt ikke
er relevant eller der mangler information til at
udfylde det, skal dette markeres.

Sektion I
Fremstillerens navn
TAE YANG IND.CO.,LTD.

Nødtelefon-nummer: 82-41-621-9810

Adresse (nummer, gade, by og postnummer)
(330-290)
#485-5 UPSEONG-DONG, CHEON AN-CITY,
CNHUNGNAM, KOREA

Informationstelefon-nummer:
SAMME SOM OVENFOR

Sektion II – Farligt indhold/identitetsinformation
Farlige komponenter (præcise kemikalier,
almindelige navne)

OSHA PEL

ACGIH TLY

Ethan (C2H6)
Propan (C3H8)
N-butan (N-C4H10)
ISO-butan (ISO-C4H10)
UN2037

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

Sektion III – fysiske/kemiske karakteristika
Kogepunkt
1,33 °C
Damptryk (mm HG)
2,1/20°C
Dampmassefylde (Luft Hg) 2

Vægtfylde (H20 = 1)
Smeltepunkt
Fordampningstal (Butyl
Acetat = 1)

0,582
-139,28°C
N/A

LEL 1,8 %

UEL 8,5

Opløselighed i vand: Ikke-opløselig
Udseende og duft: Farveløs med karakteristik duft

Sektion IV – Brand- og eksplosionsfare
Flammepunkt: under -23°C Brændbare
begrænsninger
Slukningsudstyr
Tør kemisk pulver, skum eller kuldioxid

Andre grænser
Anbefalet i %
(valgfrit)
0,7787
26,46320
44,67604
28,08197

Særlige slukningsanvisninger
Flyt beholderen væk fra området, hvis dette kan gøres risikofrit
Brandværn bør være iført brandbeskyttende tøj. Hold afstand til brandområdet og fra ildens vindretning.
Stop gas-lækagen før ilden forsøges slukket. Gasser kan danne eksplosive blandinger og gen-antænde.
Evakuer mandskabet til sikre områder. Sluk ilden fra maksimal afstand.
Vær meget forsigtig: Varmen kan nedbryde materialet og ødelægge beholdere.
Usædvanlige brand- og eksplosionsfarer
Ingen kendte

Sektion V
Stabilitet

Ustabil

Stabil
Ja
Inkompatible materialer (materialer der bør undgås)
Farlige nedbrydelser og biprodukter
Farlige
Kan forekomme
polymeriseringer
Forekommer ikke
Ja

Betingelser der bør
undgås

Betingelser der bør
undgås

Sektion VI Sundhedsfare
Indoptagelsesmuligheder: Inhalering?: Ja
Gennem hud?: Ja
Indtagelse?: Nej
Sundhedsfarer (akutte og kroniske)
Ingen kendte
Carcinogenicitet
NTP?
IARC monograf?
OSHA reguleret?
Ingen kendte
Nej
Nej
Nej
Tegn og symptomer på kontakt
Svimmelhed, hovedpine, besværet vejrtrækning, kvalme, opkast, forfrysninger
Medicinske vilkår der generelt forværres ved kontakt
Ingen kendte
Førstehjælpsanvisninger
Inhalering: Gå hen til frisk luft. Ved bevidstløshed bør trænet mandskab give kunstigt åndedræt
Øjne: Hvis produktet kommer i øjnene, skyld da med rigeligt vand i mindst 15-20 minutter, og opsøg
derefter lægehjælp.
Hud: Vask grundigt med vand og sæbe.

Sektion VII – Forholdsregler ved sikkerhedshåndtering og -brug
Forholdsregler i det tilfælde at materialet frigøres eller spildes
Beholderen er ikke genopfyldelig
Affaldshåndtering
Må ikke brændes eller destrueres – heller ikke når beholderen er tom
Fulde og tomme beholdere bør afskaffes et sikkert sted
Brug sikkerhedsmetoder i.fm. genanvendelse

Forholdsregler ved brug og opbevaring
Bør holdes væk fra børn. Må ikke udsættes for varme eller opbevares ved en temperatur over 110°F.
Indholdet skal opbevares ved en temperatur over 32°F/0°C før brug. Afmonter beholderen når den ikke
er i brug.
Stil ikke en varm pande ovenpå låget af gasbeholderrummet på gaskomfur.
Andre forholdsregler
N/A

Sektion VII - Beskyttelse
Åndedrætsbeskyttelse (specifik type)
Som regel ikke nødvendigt. Brug ved rimelig ventilering.
Ventilation
Lokal ventilation: Ja
Speciel: N/A
Mekanisk: N/A
Andet: N/A
Beskyttelseshandsker: N/A
Øjenbeskyttelse: N/A
Andet beskyttelsesudstyr: N/A
Arbejds- og hygiejnepraksis
Normal: Vask hænder efter brug

