∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας
Αργόν, αέριο υπό πίεση
Ηµεροµηνία σύνταξης : 10.03.1994
Ηµεροµηνία αναθεώρησης : 16.10.2012
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ENOTHTA 1: ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος
Ονοµασία προϊόντος
Αργόν, πεπιεσµένο
Κωδ. αρ. ΕΕ (από EINECS): 231-147-0
Κωδ. Αρ. CAS: 7440-37-1
Αρ. Ευρετηρίου: Χηµικός Τύπος Ar
Αριθµός Καταχώρησης σύµφωνα µε το REACH:
Απαριθµηµένη στο Παράρτηµα IV/V του Κανονισµού (ΕΚ) 1907/2006
αριθ. (REACH), εκπίπτει της καταχώρησης.
1.2 Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος
και αντενδεικνυόµενες χρήσεις
Προσδιοριζόµενες χρήσεις
Βιοµηχανικές και επαγγελµατικές. Να πραγµατοποιείται εκτίµηση
επικινδυνότητας πριν τη χρήση.
Αντενδεικνυόµενες χρήσεις
Καταναλωτής
1.3 Στοιχεία του προµηθευτή του ∆ελτίου ∆εδοµένων Ασφαλείας
Παρασκευαστής
ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ, Θέση
Τρύπιο Λιθάρι, ΤΚ 19 600 Μάνδρα Αττικής, Ελλάδα
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@gr.linde-gas.com
1.4 Τηλέφωνο έκτακτης Ανάγκης (24ωρο): 00 30 211 10 45 500
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ
2.1 Ταξινόµηση της ουσίας ή του µίγµατος
Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον Κανονισµό 1272/2008/ΕΚ (CLP/GHS)
Πεπιεσµένο αέριο– Περιέχει αέριο υπό πίεση· εάν θερµανθεί, µπορεί να
εκραγεί.
Ταξινόµηση σύµφωνα µε την οδηγία 67/548/EΟΚ & 1999/45/EΚ
∆εν έχει ταξινοµηθεί ως επικίνδυνη για την υγεία.
Ασφυξιογόνο σε υψηλές συγκεντρώσεις.
Υποδείξεις επικινδυνότητας για τους ανθρώπους και το
περιβάλλον
Υψηλές συγκεντρώσεις µπορούν να προκαλέσουν ασφυξία.
Πεπιεσµένο αέριο.
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΣΥΣΤΑΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Ουσία / Μείγµα: Ουσία
3.1 Ουσίες
Αργόν, πεπιεσµένο
Κωδ. Αρ. CAS: 7440-37-1
Αρ. Ευρετηρίου: Κωδ. Αρ. ΕΕ (από EINECS): 231-147-0
Αριθµός καταχώρησης σύµφωνα µε το REACH: Απαριθµηµένη στο
Παράρτηµα IV/V του Κανονισµού (ΕΚ) 1907/2006 αριθ. (REACH), εκπίπτει
της καταχώρησης.
∆εν περιέχει άλλα συστατικά ή προσµίξεις, που να επηρεάζουν την
ταξινόµηση του προϊόντος.
3.2 Μείγµατα
∆εν εφαρµόζεται
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
4.1 Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών
Γενικές πληροφορίες πρώτων βοηθειών:
Το θύµα πρέπει να µεταφερθεί στον καθαρό αέρα χρησιµοποιώντας µία
ανεξάρτητη από το περιβάλλον αναπνευστική συσκευή. ∆ιατηρείστε το θύµα
ζεστό και σε αναπαυτική θέση. Καλέστε γιατρό. Εφαρµόστε τεχνητή αναπνοή
σε περίπτωση διακοπής της αναπνοής.
Πρώτες βοήθειες κατά την εισπνοή
Το θύµα πρέπει να µεταφερθεί στον καθαρό αέρα χρησιµοποιώντας µία
ανεξάρτητη από το περιβάλλον αναπνευστική συσκευή. ∆ιατηρείστε το θύµα
ζεστό και σε αναπαυτική θέση. Καλέστε γιατρό. Εφαρµόστε τεχνητή αναπνοή
σε περίπτωση διακοπής της αναπνοής.
Πρώτες βοήθειες κατά την επαφή µε το δέρµα / τα µάτια
∆εν αναµένονται ανεπιθύµητες αντιδράσεις από αυτό το προϊόν.
Πρώτες βοήθειες κατά την κατάποση
Η κατάποση δεν θεωρείται δυνατός τρόπος έκθεσης.
4.2
Σηµαντικότερα
συµπτώµατα
και
επιδράσεις,
οξείες
ή
µεταγενέστερες
Σε µεγάλες συγκεντρώσεις µπορεί να προκαλέσει ασφυξία Συµπτώµατα
είναι δυνατόν να είναι απώλεια της κινητικότητας και λιποθυµία. Το θύµα
δύναται να µην αντιληφθεί την ασφυξία.
4.3 Ένδειξη οιασδήποτε άµεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής
θεραπείας
Καµία

2.2 Στοιχεία επισήµανσης
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
- Εικονογράµµατα κινδύνου
5.1 Μέσα Πυρόσβεσης
Κατάλληλα πυροσβεστικά µέσα
Όλα τα γνωστά πυροσβεστικά µέσα µπορούν να χρησιµοποιηθούν.

-Προειδοποιητική Λέξη
Κίνδυνος
-∆ηλώσεις επικινδυνότητας
H280
Περιέχει αέριο υπό πίεση· εάν θερµανθεί, µπορεί να εκραγεί
EIGA-As Ασφυξιογόνο σε υψηλές συγκεντρώσεις.
- ∆ηλώσεις Προφύλαξης
∆ηλώσεις Προφύλαξης - Πρόληψη
Καµία
∆ηλώσεις Προφύλαξης-Απόκριση
Καµία
∆ηλώσεις Προφύλαξης -Αποθήκευση
P403 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόµενο χώρο.
∆ηλώσεις Προφύλαξης –∆ιάθεση
Καµία
2.3 Άλλοι κίνδυνοι
Κανένας

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το µείγµα
Ειδικοί κίνδυνοι
Η επίδραση της φωτιάς µπορεί να προκαλέσει διάρρηξη /έκρηξη της φιάλης.
Μη εύφλεκτο.
Επικίνδυνα προϊόντα καύσης
Κανένα.
5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες
Ειδικές µέθοδοι
Εάν είναι δυνατόν, σταµατήστε την έκλυση του αερίου.
Αποµακρύνατε το δοχείο ή ψύξτε το µε νερό από προστατευµένη θέση.
Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός για τους πυροσβέστες
Ο συνηθισµένος εξοπλισµός των πυροσβεστών αποτελείται από κατάλληλη
αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή SCBA (τύπου ανοιχτού κυκλώµατος,
θετικής πίεσης πεπιεσµένου αέρα) σε συνδυασµό µε σύνεργα για τη φωτιά
(fire kit). Ο εξοπλισµός και η ενδυµασία σύµφωνα µε τα ακόλουθα πρότυπα
παρέχει το κατάλληλο επίπεδο προστασίας στους πυροσβέστες.

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας
Αργόν, αέριο υπό πίεση
Ηµεροµηνία σύνταξης : 10.03.1994
Ηµεροµηνία αναθεώρησης : 16.10.2012

Οδηγίες:
EN 469:2005: Προστατευτική ενδυµασία για πυροσβέστες. Λειτουργικές
απαιτήσεις της προστατευτικής ενδυµασίας των πυροσβεστών., EN
15090 Υποδήµατα για πυροσβέστες, EN 443 Κράνη για πυρόσβεση σε
κτίρια και άλλες δοµές, EN 659 Προστατευτικά γάντια για πυροσβέστες.,
EN 137 Αναπνευστικές συσκευές προστασίας — Αυτόνοµη
αναπνευστική συσκευή πεπιεσµένου αέρα ανοικτού κυκλώµατος µε
πλήρη προσωπίδα — Απαιτήσεις, δοκιµές, σήµανση.

ENOTHTA 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ
6.1 Προσωπικά µέτρα προφύλαξης, προστατευτικός εξοπλισµός
και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης
Εκκενώστε το χώρο. Φροντίζετε την ύπαρξη επαρκούς αερισµού. Κατά
την είσοδό σας στην περιοχή χρησιµοποιήστε ανεξάρτητη από το
περιβάλλον αναπνευστική συσκευή, σε περίπτωση που δεν
διασφαλίζεται η µη επικινδυνότητα της ατµόσφαιρας του χώρου.
Εµποδίστε από την είσοδο σε υπονόµους, υπόγεια και φρεάτια, ή σε
οποιοδήποτε µέρος όπου η συσσώρευση µπορεί να είναι επικίνδυνη.
EN 137 Αναπνευστικές συσκευές προστασίας — Αυτόνοµη
αναπνευστική συσκευή πεπιεσµένου αέρα ανοικτού κυκλώµατος µε
πλήρη προσωπίδα — Απαιτήσεις, δοκιµές, σήµανση.
6.2 Μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος
Προσπαθήστε να σταµατήσετε τη διαρροή του προϊόντος.
6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισµό και καθαρισµό
Αερίστε τον χώρο.
6.4 Παραποµπή σε άλλα τµήµατα
∆είτε επίσης τις ενότητες 8 και 13.
ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισµό
Εµποδίστε την είσοδο νερού στο εσωτερικό του δοχείου αερίου.
Παρεµποδίστε την επιστρεφόµενη ροή του αερίου προς το δοχείο.
Χρησιµοποιείτε µόνο εξοπλισµό που είναι κατάλληλος για αυτό το
προϊόν στην προβλεπόµενη πίεση και θερµοκρασία. Σε περίπτωση
αµφιβολιών συµβουλευτείτε τον προµηθευτή του αερίου. Προσοχή στις
οδηγίες του προµηθευτή των αερίων. Ο χειρισµός των αερίων υπό
πίεση θα πρέπει να γίνεται µόνο από έµπειρα και ειδικά εκπαιδευµένα
άτοµα. Προστατέψτε τους περιέκτες από τις φυσικές φθορές. Μην τους
σύρετε, µην τους κυλάτε, µην τους σπρώχνετε και µην τους ρίχνετε
κάτω. Μη χρησιµοποιείτε ποτέ απευθείας φλόγες ή ηλεκτρικές συσκευές
θέρµανσης για να αυξήσετε την πίεση ενός περιέκτη. Μην αφαιρείτε ή
καταστρέφετε επισηµάνσεις που παρέχονται από τον προµηθευτή για
την αναγνώριση των περιεχοµένων του περιέκτη. 'Όταν µετακινείτε
περιέκτες, ακόµα και για µικρές αποστάσεις, να χρησιµοποιείτε
κατάλληλο εξοπλισµό π.χ. κυλιόµενο όχηµα, χειροκίνητο αµαξίδιο,
περονοφόρο όχηµα κτλ. Μην αφαιρείτε τα προστατευτικά καλύµµατα
βαλβίδας έως ότου ο περιέκτης στηριχθεί µε ασφάλεια είτε σε τοίχο είτε
σε πάγκο ή τοποθετηθεί σε ειδικό σταντ και είναι έτοιµο για χρήση.
Βεβαιωθείτε ότι ολόκληρο το σύστηµα αερίου έχει ελεγχθεί (ή ελέγχεται
τακτικά) για τυχόν διαρροές πριν από τη χρήση. Εάν ο χειριστής
αντιµετωπίσει οποιαδήποτε δυσκολία µε το χειρισµό του κλείστρου της
φιάλης, θα πρέπει να διακόψει τη χρήση και να επικοινωνήσει µε τον
προµηθευτή. Κλείνετε τη βαλβίδα του περιέκτη µετά από κάθε χρήση
και όταν είναι άδειος, ακόµη και εάν εξακολουθεί να είναι συνδεδεµένος
µε τον εξοπλισµό. Ποτέ µην προσπαθείτε να επισκευάσετε ή να
τροποποιήσετε τις βαλβίδες των περιεκτών ή τις ασφαλιστικές διατάξεις.
Οι βαλβίδες που έχουν υποστεί ζηµιά πρέπει να αναφερθούν αµέσως
στον προµηθευτή. Αντικαταστήστε καπάκια ή πώµατα εξόδου βαλβίδων
και καπάκια περιεκτών, όπου παρέχονται, αµέσως µόλις ο περιέκτης
αποσυνδεθεί από τον εξοπλισµό. ∆ιατηρείτε τις εξόδους των βαλβίδων
περιέκτη καθαρές και χωρίς µολυσµατικές ουσίες ειδικά λάδι και νερό.
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Μην προσπαθήσετε ποτέ να µεταφέρετε αέρια από µία φιάλη / περιέκτη σε έναν
άλλο. Κατά τον χειρισµό του προϊόντος µην καπνίζετε. Ο χειρισµός της ουσίας
πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την ορθή βιοµηχανική υγιεινή και τις διαδικασίες
ασφάλειας.
7.2 Συνθήκες για ασφαλή αποθήκευση, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν
ασυµβατοτήτων
Αποθηκεύετε το δοχείο σε θερµοκρασία κάτω από 50 °C σε καλά αεριζόµενο
χώρο. Τηρήστε όλους τους κανονισµούς και τις τοπικές απαιτήσεις που
αφορούν την αποθήκευση περιεκτών. Οι περιέκτες δεν πρέπει να
αποθηκεύονται σε συνθήκες που ευνοούν τη διάβρωση. Οι περιέκτες θα πρέπει
να αποθηκεύονται σε κατακόρυφη θέση και καλά στερεωµένοι για την αποφυγή
των πτώσεων. Οι αποθηκευµένοι περιέκτες θα πρέπει να ελέγχονται ανά τακτά
χρονικά διαστήµατα για τη γενική τους κατάσταση και για τυχόν διαρροές. ∆εν
πρέπει να αφαιρούνται τα περιβλήµατα ή τα πώµατα ασφαλείας των βαλβίδων
των περιεκτών. Οι περιέκτες θα πρέπει να αποθηκεύονται σε µέρη όπου δεν
υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και µακριά από πηγές θερµότητας και ανάφλεξης.
Να φυλάσσεται µακριά από εύφλεκτα υλικά. Ασφαλίστε τις φιάλες κατά της
ανατροπής. Τεχνικοί κανονισµοί αερίων υπό πίεση (TRG) 280 προσέξτε την
παραγρ. 5.
7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις
Καµία
ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
8.1: Παράµετροι ελέγχου
∆εν υπάρχει όριο εργασιακής έκθεσης.
8.2 Έλεγχοι έκθεσης
Κατάλληλοι µηχανικοί έλεγχοι
Ο χειρισµός του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται σε κλειστό σύστηµα. Πρέπει να
χρησιµοποιούνται ανιχνευτές οξυγόνου όταν είναι πιθανή η απελευθέρωση
ασφυξιογόνων αερίων. Ο χειρισµός της ουσίας πρέπει να πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε διαδικασίες ορθής βιοµηχανικής υγιεινής και ασφάλειας. Λάβετε
υπόψη το σύστηµα άδειας εργασίας π.χ. για δραστηριότητες συντήρησης. Τα
συστήµατα υπό πίεση θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά για διαρροές. Θα πρέπει
να υπάρχει επαρκής γενικός ή τοπικός εξαερισµός.
Προσωπικά µέτρα προστασίας
Προστατευτικός εξοπλισµός µατιών και προσώπου.
Κατά τη χρήση αερίων να φοράτε προστατευτικό εξοπλισµό µατιών σύµφωνα µε
το πρότυπο ΕΝ 166.
Προστατευτικός εξοπλισµός δέρµατος
Προστατευτικός εξοπλισµός χεριών
Συµβουλή: Κατά το χειρισµό των φιαλών φοράτε γάντια εργασίας και παπούτσια
ασφαλείας.
Λοιπός προστατευτικός εξοπλισµός
Κατά το χειρισµό των φιαλών φοράτε γάντια εργασίας και παπούτσια ασφαλείας.
EN ISO 20345 Μέσα ατοµικής προστασίας - Παπούτσια ασφαλείας
Προστατευτικός εξοπλισµός της αναπνευστικής οδού
∆εν απαιτείται
Κίνδυνοι θερµότητας
∆εν απαιτείται
Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης
∆εν απαιτούνται άλλα ειδικά µέτρα διαχείρισης του κινδύνου πέραν της ορθής
βιοµηχανικής υγιεινής και των διαδικασιών ασφάλειας. Συµβουλευτείτε τους
τοπικούς κανονισµούς για τους περιορισµούς των εκποµπών στην ατµόσφαιρα.
Για τις ειδικές µεθόδους επεξεργασίας των αερίων αποβλήτων ανατρέξτε στην
ενότητα 13.

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας
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Ηµεροµηνία σύνταξης : 10.03.1994
Ηµεροµηνία αναθεώρησης : 16.10.2012

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος
Η ουσία είναι αέριο, δεν εφαρµόζεται

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ
Πληροφορίες για τις βασικές φυσικές και χηµικές απαιτήσεις
Γενικές Πληροφορίες
Εµφάνιση/ Χρώµα: Άχρωµο αέριο
Οσµή: Καµία προειδοποίηση µέσω της οσµής.

12.5 Αποτελέσµατα αξιολόγησης ΑBT ή αΑαΒ
Μη ταξινοµηµένο ως ΑBT ή αΑαB

Σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε την προστασία της υγείας και
του περιβάλλοντος καθώς και την ασφάλεια.
Σηµείο Τήξης: -189 °C
Σηµείο Βρασµού: -186°C
Σηµείο ανάφλεξης: ∆εν ισχύει για αέρια και µίγµατα αερίων
Όρια εκρηκτικότητας (Vol. % στον αέρα): Μη εύφλεκτο
Πίεση ατµών σε 20 °C: ∆εν εφαρµόζεται
Σχετική πυκνότητα, αέριο: 1.38, βαρύτερο από τον αέρα
∆ιαλυτότητα στο νερό: 61 mg/l
Θερµοκρασία αυτανάφλεξης: ∆εν εφαρµόζεται.
Ιδιότητες εκρηκτικότητας:
Εκρηκτικό βάσει Νοµοθεσίας της ΕΕ: Μη εκρηκτικό
Εκρηκτικό βάσει των κανον. Μεταφ.: Μη εκρηκτικό
Οξειδωτικές ιδιότητες: ∆εν εφαρµόζεται.
Μοριακό Βάρος: 40 g/mol
Κρίσιµη Θερµοκρασία: -122,3 °C
Σχετική πυκνότητα, υγρό (νερό=1): 1,4
9.2 Ειδικές πληροφορίες
Το αέριο /ατµοί είναι βαρύτεροι από τον αέρα. Μπορούν να
συγκεντρωθούν σε κλειστούς χώρους και ιδίως στο δάπεδο η σε χαµηλά
ευρισκόµενα σηµεία.
ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
10.1 ∆ραστικότητα
Χηµικά αδρανές υπό φυσιολογικές συνθήκες.
10.2 Χηµική σταθερότητα
Σταθερό σε κανονικές συνθήκες.
10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
Καµία
10.4 Συνθήκες προς αποφυγή
Καµία
10.5 Ασυµβατότητα υλικών
Καµία αντίδραση µε συχνά χρησιµοποιούµενα υλικά σε ξηρές ή υγρές
συνθήκες.
10.6 Eπικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης.
Υπό φυσιολογικές συνθήκες αποθήκευσης
παράγονται επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

και

χρήσης,

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
11.1 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
Γενικά
Καµία γνωστή τοξικολογική επίδραση από αυτό το προϊόν.
ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
12.1 Τοξικότητα
∆εν προκλήθηκε καµία οικολογική ζηµιά από αυτό το προϊόν.
12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόµησης
∆εν εφαρµόζεται
12.3 ∆υνατότητα βιοσυσσώρευσης
∆εν εφαρµόζεται
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12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις
∆εν εφαρµόζεται
ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΥΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ
13.1 Μέθοδοι χειρισµού των αποβλήτων
Μην επιτρέπετε την διαφυγή του αερίου στην αποχέτευση, σε υπόγεια, σε
λάκκους και σε παρόµοια µέρη όπου η συγκέντρωση του αερίου θα µπορούσε
να είναι επικίνδυνη. Ερώτηση στον προµηθευτή εάν απαιτείται ειδική
ενηµέρωση. Μπορεί να εκτονωθεί στην ατµόσφαιρα σε χώρο µε καλό εξαερισµό.
Για τις ειδικές συστάσεις, απευθυνθείτε στον προµηθευτή. Ανατρέξτε στον
κώδικα πρακτικής της EIGA (Έγγραφο.30/10 “∆ιάθεση αερίων", διαθέσιµο στο
http://www.eiga.org) για περισσότερες κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά µε τις
κατάλληλες µεθόδους διάθεσης. Αέρια σε δοχεία υπό πίεση µε εξαίρεση αυτά
που αναφέρονται στην 16 05 04.
EWC Nr. 16 05 05
ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ADR / RID
14.1 Αριθµός ΟΗΕ
UN 1006
14.2 Ονοµασία
Αργόν, πεπιεσµένο
14.3 Κατηγορία επικινδυνότητας κατά τη µεταφορά
Τάξη κινδύνου: 2
Κωδικός Ταξινόµησης: 1A
Επισήµανση: 2.2
Νο επικινδυνότητας: 20
Κώδικας περιορισµού σηράγγων: (E)
14.4 Υπόδειξη επί της συσκευασίας
P200
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Κανένας
14.6 Ειδικές προφυλάξεις για το χρήστη
Καµία
IMDG
14.1 Αριθµός ΟΗΕ
UN 1006
14.2 Ονοµασία
Αργόν, πεπιεσµένο
14.3 Κατηγορία επικινδυνότητας κατά τη µεταφορά
Τάξη κινδύνου: 2.2
Επισήµανση: 2.2
EmS: F-C, S-V
14.4 Υπόδειξη επί της συσκευασίας
P200
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Κανένας
14.6 Ειδικές προφυλάξεις για το χρήστη
Καµία
14.7 Μεταφορά χύδην σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ του MARPOL73/78
και του κώδικα IBC
∆εν εφαρµόζεται

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας
Αργόν, αέριο υπό πίεση
Έκδοση : 2.1

Ηµεροµηνία σύνταξης : 10.03.1994
Ηµεροµηνία αναθεώρησης : 16.10.2012

Υποδείξεις
Αν και κατά την παρασκευή του εγγράφου αυτού λήφθηκαν όλα τα
απαραίτητα µέτρα, δεν αναγνωρίζεται καµία ευθύνη για τραυµατισµούς και
φθορές από τη χρήση του προϊόντος. Τα στοιχεία που περιέχονται στο
συγκεκριµένο έγγραφο στηρίζονται στις πιο πρόσφατες γνώσεις σχετικά µε
αυτό το θέµα.

IΑΤΑ
14.1 Αριθµός ΟΗΕ
UN 1006
14.2 Ονοµασία
Αργόν, πεπιεσµένο
14.3 Κατηγορία επικινδυνότητας κατά τη µεταφορά
Τάξη κινδύνου: 2.2
Επισήµανση: 2.2
14.4 Υπόδειξη επί της συσκευασίας
P200
14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Κανένας
14.6 Ειδικές προφυλάξεις για το χρήστη
Καµία
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε την µεταφορά
Εάν υπάρχει δυνατότητα µην µεταφέρετε σε οχήµατα που δεν διαθέτουν
χώρο φόρτωσης διαχωρισµένο από την καµπίνα του οδηγού. Ο οδηγός
πρέπει να γνωρίζει τους ενδεχόµενους κινδύνους του φορτίου και να ξέρει πως
να ενεργήσει σε περίπτωση ατυχήµατος ή έκτακτης ανάγκης. Ασφαλίζετε τις
φιάλες πριν τη µεταφορά. Το κλείστρο πρέπει να είναι κλειστό και στεγανό. Το
περικόχλιο φραγής ή το πώµα φραγής του κλείστρου (εφόσον υπάρχει) πρέπει
να είναι σωστά στερεωµένα. Η προστατευτική διάταξη του κλείστρου (εφόσον
υπάρχει) πρέπει να είναι σωστά στερεωµένη. Φροντίζετε την ύπαρξη
επαρκούς αερισµού. Προσοχή στους ισχύοντες κανονισµούς.
ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
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ΤΟΥΣ

ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ

15.1 Κανονισµοί για την ασφάλεια, την υγεία και τους
περιβαλλοντικούς κανονισµούς / νοµοθεσία ειδική για την ουσία ή το
µείγµα
Οδηγία SEVESO 96/82/EK: ∆εν αναφέρεται.
Άλλοι κανονισµοί
Κανονισµοί για την πρόληψη ατυχηµάτων.
Κανονισµοί λειτουργίας δοχείων υπό πίεση.
Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την εισαγωγή µέτρων για την
ενθάρρυνση βελτιώσεων στην ασφάλεια και υγεία των εργατών στην
εργασία.
Οδηγία 94/9/ΕΚ για εξοπλισµό και συστήµατα προστασίας που
προορίζονται για χρήση σε πιθανώς εκρηκτικές ατµόσφαιρες (ATEX)
Οδηγία 89/686/ΕΟΚ για ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό
Οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθεσιών,
κανονισµών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε την ταξινόµηση,
συσκευασία και επισήµανση επικίνδυνων ουσιών
Οδηγία 1999/45/ΕΕ σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών,
κανονισµών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών Μελών σχετικά µε την
ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικίνδυνων ουσιών
Οδηγία 97/23/ΕΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των Κρατών Μελών
σχετικά µε τον εξοπλισµό πίεσης.
Πληροφορίες σχετικά µε κανονισµούς
Μη ταξινοµηµένο κατά TA-Luft
Κατηγορία επικινδυνότητας για το νερό
Μη ρυπογόνο για το νερό κατά VwVwS από 27.07.2005
TA-Luft
Μη ταξινοµηµένο κατά TA-Luft
15.2 Αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας
∆εν απαιτείται εκτίµηση χηµικής ασφάλειας (CSA - Chemical Safety
Assessment) γι' αυτό το προϊόν.
ΕΝΟΤΗΤΑ 16: Ειδικές πληροφορίες
Προσοχή σε όλες τις εθνικές διατάξεις. Πριν χρησιµοποιηθεί το προϊόν σε µία
νέα εφαρµογή ή πείραµα, πρέπει να γίνει µελέτη σχετικά µε την συµβατότητα
του υλικού και την ασφαλή χρήση του. Ο κίνδυνος της ασφυξίας συχνά
παραλείπεται και είναι απαραίτητο να τονίζεται κατά την καθοδήγηση των
εργαζοµένων.

Επιπλέον Πληροφορίες
Kühn-Birett: Merkblätter gefährliche Arbeitsstoffe, Hommel: Εγχειρίδιο
επικίνδυνων υλικών
Σηµείωση: Όταν χρησιµοποιείτε αυτό το έγγραφο θα πρέπει να
προσέχετε, καθώς το δεκαδικό σηµείο (υποδιαστολή) και η θέση του
ακολουθούν τους κανόνες δοµής και σύνταξης των διεθνών προτύπων,
και συνεπώς εκφράζεται µε κόµµα. Για παράδειγµα, όταν γράφουµε
2,000 εννοούµε 2 (µε τρία δεκαδικά ψηφία) και όχι δύο χιλιάδες, ενώ
όταν γράφουµε 1.000 εννοούµε χίλια και όχι ένα (µε τρία δεκαδικά
ψηφία).
Σηµειώστε ότι έχει γίνει αλλαγή στο σύστηµα που χρησιµοποιήθηκε για
τη δηµιουργία αυτού του ∆∆Α. Εποµένως, ο αριθµός και η έκδοσή του
µπορεί να µην αντιστοιχούν σε εκδόσεις που έχουν διανεµηθεί
προηγουµένως.
Αναφορές
Έχουν χρησιµοποιηθεί διάφορες πηγές δεδοµένων για τη σύνταξη αυτού
του ∆∆Α, που περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τα εξής:
Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων (ECA): Πληροφορίες για
καταχωρηµένες ουσίες http://apps.echa.europa.eu/registered/registeredsub.aspx#search
Ευρωπαϊκός Οργανισµός Χηµικών Προϊόντων (ECA): Οδηγία για την
κατάρτιση των ∆ελτίων ∆εδοµένων Ασφάλειας.
Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοµηχανικών Αερίων (EIGA) Doc. 169 /11 Οδηγός
ταξινόµησης και επισήµανσης.
ISO 10156:2010 Αέρια και µίγµατα αερίων - Καθορισµός πιθανότητας
πυρκαγιάς και οξειδωτικής ικανότητας για την επιλογή των εξόδων
βαλβίδων φιαλών.
Matheson Gas Data Book, 7η Έκδοση.
Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST) Αριθµός βάσης
δεδοµένων αναφοράς προτύπου 69
Η πλατφόρµα ESIS (Ευρωπαϊκό Σύστηµα Πληροφόρησης Χηµικών
Ουσιών 5) του συστήµατος ESIS του πρώην Ευρωπαϊκού Γραφείου
Χηµικών Ουσιών (ECB) (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/).
ERICard του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Χηµικής Βιοµηχανίας (CEFIC).
∆ίκτυο τοξικολογικών δεδοµένων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ιατρικής
των
Ηνωµένων
Πολιτειών
της
Αµερικής
TOXNET
(http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html)
∆ιεθνές Πρόγραµµα για τη Χηµική Ασφάλεια (http://www.inchem.org/)
Ειδικές πληροφορίες ουσιών από προµηθευτές.
Υποδείξεις ασφαλείας της ΛΙΝΤΕ
No. 3
Έλλειψη οξυγόνου
Νο. 7
Ασφαλής χειρισµός φιαλών και συστοιχιών αερίων
Νo. 11
Μεταφορά δοχείων αερίων σε οχήµατα
Τέλος εγγράφου

