
∆ΕΛΤΙΟ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ 1: Αναγνωριστικός κωδικός ουσίας/µείγµατος και εταιρείας/επιχείρησης

1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Αριθµός ταυτοποίησης

Όνοµα της ουσίας Προπυλένιο

601-011-00-9 (Αριθµός ευρετηρίου)

-Αριθµός καταχώρισης

Καµία.Συνώνυµα

WC001Αριθµός SDS

MAP-Pro™, PRO-Max™Κωδικοί προϊόντος

02-Μαρτίου-2017Ηµεροµηνία έκδοσης

01Αριθµός έκδοσης

-Ηµεροµηνία αναθεώρησης

-Ηµεροµηνία αντικαθιστάµενης

έκδοσης

1.2. Συναφείς προσδιοριζόµενες χρήσεις της ουσίας ή του µείγµατος και αντενδεικνυόµενες χρήσεις

Καύσιµα καυστήρα χειρόςΠροσδιοριζόµενες χρήσεις

Κανένα γνωστό.Αντενδεικνυόµενες

χρήσεις

1.3. Στοιχεία του προµηθευτή του δελτίου δεδοµένων ασφαλείας

Κατασκευαστής/Προµηθευ
τής

Worthington Cylinder Corporation

∆ιεύθυνση 300 E. Breed St., Chilton, WI 53014

Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής

Υπεύθυνος επικοινωνίας Ann Stiefvater

Ηλεκτρονική διεύθυνση Ann.Stiefvater@worthingtonindustries.com

Τηλεφωνικός αριθµός 1-920-849-1740

Αριθµός τηλεφώνου

επείγουσας ανάγκης

1-703-527-3887 International / CHEMTREC 1-800-424-9300 Domestic

ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισµός επικινδυνότητας

2.1. Ταξινόµηση της ουσίας ή του µείγµατος

Η ουσία έχει αξιολογηθεί ή/και ελεγχθεί ως προς τους φυσικούς κίνδυνους, τους κίνδυνους υγείας και τους περιβαλλοντικούς
κίνδυνους και ισχύει η ακόλουθη ταξινόµηση.

Ταξινόµηση σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε

H220 - Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο.Κατηγορία 1Εύφλεκτα αέρια (συµπεριλαµβανοµένων των
χηµικώς ασταθών αερίων)

Κίνδυνοι από φυσικούς παράγοντες

H280 - Περιέχει αέριο υπό πίεση·
εάν θερµανθεί, µπορεί να εκραγεί.

Υγροποιηµένο αέριοΑέρια υπό πίεση

Σύνοψη επικινδυνότητας Περιεχόµενο υπό πίεση. Αναφλέγεται εύκολα µε θερµότητα, σπίθα ή φλόγες. Η θερµότητα µπορεί
να προκαλέσει την έκρηξη των περιεκτών. Ενδέχεται να εκτοπίσει το οξυγόνο και να προκαλέσει
ταχεία ασφυξία.

2.2. Στοιχεία επισήµανσης

Επισήµανση σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 όπως τροποποιήθηκε

Εικονογράµµατα κινδύνου

Προειδοποιητική λέξη Κίνδυνος

∆ηλώσεις κινδύνου

H220 Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο.

H280 Περιέχει αέριο υπό πίεση· εάν θερµανθεί, µπορεί να εκραγεί.

∆ηλώσεις προφυλάξεων

Πρόληψη
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P210 Μακριά από θερµότητα, θερµές επιφάνειες, σπινθήρες, γυµνές φλόγες και άλλες πηγές
ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

Ανταπόκριση

P377 ∆ιαρροή φλεγόµενου αερίου: Μην την σβήσετε, εκτός εάν µπορείτε να σταµατήσετε τη διαρροή
χωρίς κίνδυνο.

P381 Αποµακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης, εάν αυτό µπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο.

Αποθήκευση

P410 + P403 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόµενο χώρο.

Απόρριψη ∆ιαθέστε τα απόβλητα και υπολείµµατα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών.

Συµπληρωµατικά στοιχεία

επισήµανσης

Καµία.

Ενδέχεται να εκτοπίσει το οξυγόνο και να προκαλέσει ταχεία ασφυξία. ∆εν αποτελεί ουσία ή µείγµα
ΑΒΤ ή αΑαΒ.

2.3. Άλλοι κίνδυνοι

ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

3.1. Ουσίες

Γενικές πληροφορίες

ΣηµειώσειςΑριθµός

Ευρετηρίου

Αριθ. καταχώρισης

REACH

Αριθ. CAS / Αριθ.

ΕΚ

%Χηµική ονοµασία

Ταξινόµηση: Flam. Gas 1;H220, Press. Gas;H280 U

601-011-00-9Προπυλένιο -115-07-1
204-062-1

99,5 - 100

Χηµική ονοµασία

Ακαθαρσίες

% Αριθ. CAS / Αριθ.

ΕΚ

Αριθ. καταχώρισης

REACH

Αριθµός

Ευρετηρίου

Σηµειώσεις

Προπάνιο 0 - 0,5 74-98-6
200-827-9

- 601-003-00-5

Οι συγκεντρώσεις αερίων αναφέρονται ως συγκεντρώσεις επί τοις εκατό κατ' όγκο.
Το πλήρες κείµενο για όλες τις δηλώσεις H παρουσιάζεται στο Τµήµα 16.

Συστατικά σύνθεσης

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

όταν δεν αισθάνεσθε καλά, ειδοποιείστε τον γιατρό (δείξτε εάν είναι δυνατόν την ετικέττα).
Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό ενηµερώνεται για τα εµπλεκόµενα υλικά και λαµβάνει
προφυλάξεις για την προστασία του.

Γενικές πληροφορίες

4.1. Περιγραφή των µέτρων πρώτων βοηθειών

Αφαιρέστε από περαιτέρω έκθεση. Όσοι παρέχουν βοήθεια πρέπει να αποφεύγουν την περαιτέρω
επαφή για τους ίδιους και τρίτους. Χρησιµοποιείτε επαρκή αναπνευστική προστασία. Εάν
προκύψει ερεθισµός της αναπνευστικής οδού, ζάλη, ναυτία ή απώλεια των αισθήσεων, ζητήστε
αµέσως ιατρική βοήθεια. Εάν σταµάτησε η αναπνοή, υποστηρίξτε την αναπνοή µε µηχανικά µέσα
ή τεχνητή αναπνοή.

Εισπνοή

Μάλλον απίθανο, λόγω της µορφής του προϊόντος. Εάν συµβεί κρυοπάγηµα, βυθίστε την
προσβεβληµένη περιοχή σε ζεστό νερό (που δεν υπερβαίνει τους 105°F/41°C). Συνεχίστε την
εµβάπτιση για 20 έως 40 λεπτά. Λάβετε ιατρική φροντίδα αµέσως.

Επαφή µε το δέρµα

Μάλλον απίθανο, λόγω της µορφής του προϊόντος. Σε περίπτωση κρυοπαγήµατος, εκπλύνετε
αµέσως τα µάτια µε άφθονο νερό (που δεν υπερβαίνει τους 105°F/41°C) για 15 τουλάχιστον
λεπτά. Εάν είναι εύκολο, βγάλτε τους φακούς επαφής. Λάβετε ιατρική φροντίδα έγκαιρα, εάν τα
συµπτώµατα επιµείνουν ή παρουσιαστούν µετά το πλύσιµο.

Επαφή µε τα µάτια

Το υλικό αυτό είναι αέριο υπό κανονικές ατµοσφαιρικές συνθήκες και η κατάποση δεν είναι πιθανή.Κατάποση

Η έκθεση σε ταχέως διαστελλόµενο αέριο ή εξατµιζόµενο υγρό ενδεχοµένως να προκαλέσει
κρυοπάγηµα («έγκαυµα λόγω κρύου»). Η πολύ υψηλή έκθεση µπορεί να προκαλέσει ασφυξία
εξαιτίας έλλειψης οξυγόνου. Τα συµπτώµατα µπορεί να περιλαµβάνουν την απώλεια
κινητικότητας/αισθήσεων. Το θύµα µπορεί να µη γνωρίζει για την ασφυξία. Η ασφυξία µπορεί να
επιφέρει απώλεια των αισθήσεων χωρίς προειδοποίηση και τόσο γρήγορα που το θύµα µπορεί να
µην είναι δυνατό να προστατευτεί.

4.2. Σηµαντικότερα

συµπτώµατα και επιδράσεις,

άµεσες ή µεταγενέστερες

Η έκθεση ενδέχεται να επιδεινώσει προϋπάρχουσες αναπνευστικές διαταραχές. Εξασφαλίστε
γενικά µέτρα υποστήριξης και άγεται θεραπεία σύµφωνα µε τα συµπτώµατα.

4.3. Ένδειξη οποιασδήποτε

απαιτούµενης άµεσης ιατρικής

φροντίδας και ειδικής

θεραπείας

ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαγιάς

Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο. Περιεχόµενο υπό πίεση. Το υπό πίεση δοχείο ενδέχεται να ανατιναχθεί
όταν εκτεθεί σε θερµότητα ή φλόγα.

Γενικοί κίνδυνοι πυρκαγιάς
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5.1. Πυροσβεστικά µέσα

Ξηρή χηµική σκόνη. ∆ιοξείδιο του άνθρακα (CO2). Άχλυ νερού. Αφρός.Κατάλληλα πυροσβεστικά

µέσα

Μη χρησιµοποιείτε πίδακα νερού ως µέσο πυρόσβεσης, επειδή µε αυτό τον τρόπο θα επεκταθεί η
πυρκαγιά.

Ακατάλληλα

πυροσβεστικά µέσα

Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο. Κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς, µπορούν να σχηµατιστούν επικίνδυνα για
την υγεία αέρια.

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που

προκύπτουν από την ουσία ή

το µείγµα

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Πρέπει να φοράτε αυτόνοµη αναπνευστική συσκευή και πλήρης προστατευτικό ρουχισµό σε
περίπτωση πυρκαγιάς.

Ειδικός προστατευτικός

εξοπλισµός για

πυροσβέστες

Μην κάνετε κατάσβεση φωτιάς εκτός εάν η ροή του αερίου µπορεί να σταµατήσει µε ασφάλεια,
καθώς ενδέχεται να δηµιουργηθεί εκ νέου ανάφλεξη.  Αµέσως να αποµονώνετε το χώρο
αποµακρύνοντας όλα τα άτοµα γύρω από το σηµείου του περιστατικού.  Καµία ενέργεια δεν θα
πρέπει να γίνεται που να περιλαµβάνει οποιονδήποτε προσωπικό κίνδυνο ή χωρίς κατάλληλη
εκπαίδευση.  Για πυρκαγιές που περιλαµβάνουν αυτό το υλικό, να µην εισέρχεστε σε εσώκλειστο ή
περιορισµένο χώρο πυρκαγιάς χωρίς κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισµό,
συµπεριλαµβανοµένης της ανεξάρτητης συσκευής αναπνοής.  Σταµατήστε τη ροή υλικού.
Χρησιµοποιήστε νερό για να διατηρήσετε ψυχρούς τους περιέκτες που είναι εκτεθειµένοι στην
πυρκαγιά και για να προστατέψετε το προσωπικό που επιχειρεί τη διακοπή της παροχής.  Εάν µια
διαρροή ή εκροή δεν έχει αναφλεγεί, χρησιµοποιήστε εκνέφωµα νερού για να διασκορπίσετε τους
ατµούς και να προστατέψετε το προσωπικό που επιχειρεί να σταµατήσει τη διαρροή.  Αποτρέψτε
την είσοδο του νερού πυρόσβεσης ή αραίωση αυτού σε ρέµατα, υπονόµους ή στην παροχή
πόσιµου ύδατος.

Ειδικές διαδικασίες

πυρόσβεσης

Εφαρµόστε συνήθεις διαδικασίες πυρόσβεσης και λάβετε υπόψη τους κινδύνους που εγκυµονούν
άλλα χρησιµοποιούµενα υλικά. Ψύξτε τα δοχεία ρίχνοντας υπερβολική ποσότητα νερού µέχρι την
πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Ειδικές µέθοδοι

ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα για την αντιµετώπιση τυχαίας έκλυσης

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισµός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Εκκενώστε την περιοχή αµέσως. Καµία ενέργεια δεν θα πρέπει να γίνεται που να περιλαµβάνει
οποιονδήποτε προσωπικό κίνδυνο ή χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση. Σε περίπτωση διαρροής,
αποµακρύνετε όλο το προσωπικό µέχρι το σύστηµα εξαερισµού να επαναφέρει τις συγκεντρώσεις
οξυγόνου σε ασφαλή επίπεδα. Κρατήστε το µη απαραίτητο προσωπικό µακριά. Αποκλείστε όλες
τις πηγές ανάφλεξης (κάπνισµα, στιγµιαίες λάµψεις, σπινθήρες ή φλόγες κοντά στην περιοχή).
Μην αγγίζετε περιέκτες που έχουν υποστεί ζηµιά ή εκχυµένο υλικό, εκτός και εάν φοράτε
κατάλληλο προστατευτικό ρουχισµό. Εξαερίστε τους κλειστούς χώρους πριν εισέλθετε σε αυτούς.
Φοράτε κατάλληλο ατοµικό προστατευτικό ρουχισµό (δείτε Ενότητα 8).

Για προσωπικό µη

έκτακτης ανάγκης

Κρατήστε το µη απαραίτητο προσωπικό µακριά. Φοράτε κατάλληλο εξοπλισµό προστασίας και
ενδυµασία κατά τη διάρκεια καθαρισµού.

Για άτοµα που

προσφέρουν πρώτες

βοήθειες

Απαγορεύεται η διοχέτευση στο περιβάλλον. Εµποδίστε το επιπλέον χύσιµο ή εκροή, αν αυτό είναι
δυνατό δίχως κίνδυνο.

6.2. Περιβαλλοντικές

προφυλάξεις

Αποκλείστε όλες τις πηγές ανάφλεξης (κάπνισµα, στιγµιαίες λάµψεις, σπινθήρες ή φλόγες κοντά
στην περιοχή). ∆ιατηρείτε τα καύσιµα υλικά (ξύλο, χαρτί, λάδια, κλπ.) µακριά από το εκχυµένο
υλικό. Σταµατήστε τη διαρροή εάν µπορείτε χωρίς να κινδυνεύσετε. Εάν είναι δυνατό, στρέψτε τους
περιέκτες κατά τρόπον ώστε να διαφεύγει αέριο και όχι υγρό. Αποµονώστε την περιοχή µέχρι να
διασκορπιστεί το αέριο.

6.3. Μέθοδοι και υλικά για

περιορισµό και καθαρισµό

Για ατοµική προστασία, βλέπε ενότητα 8 του SDS. Για τη διάθεση αποβλήτων, βλέπε ενότητα 13
του SDS.

6.4. Παραποµπή σε άλλα

τµήµατα

ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισµός και αποθήκευση

Μακριά από θερµότητα/σπινθήρες/γυµνές φλόγες/θερµές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε. Μη
χρησιµοποιείτε, µην αποθηκεύετε και µην ανοίγετε κοντά σε γυµνή φλόγα, πηγές θερµότητας ή
πηγές ανάφλεξης. Προστατεύετε το υλικό από το άµεσο ηλιακό φως. Ο εξοπλισµός που
χρησιµοποιείτε για το χειρισµό του προϊόντος πρέπει να είναι γειωµένος. Μην αναπνέετε αέρια.
Αποφεύγετε παρατεταµένη έκθεση. Μην εισέρχεστε σε περιοχές αποθήκευσης ή κλειστούς
χώρους εκτός και εάν εξαερίζονται επαρκώς. Να χρησιµοποιείται µόνο σε ανοικτό ή καλά
αεριζόµενο χώρο. Η συγκέντρωση οξυγόνου δεν πρέπει να µειωθεί περισσότερο από 19,5 % στο
επίπεδο της θάλασσας (pO2 = 135 mmHg). Μπορεί να απαιτηθεί µηχανικός εξαερισµός ή τοπικός
απαγωγός. Φοράτε κατάλληλο προσωπικό προστατευτικό εξοπλισµό. Τηρείτε ορθές πρακτικές
βιοµηχανικής υγιεινής.

7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή

χειρισµό
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Αποθηκεύεται σε θερµοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 49°C/120°F. ∆ιατηρείτε µακριά από
θερµότητα, σπινθήρες και γυµνή φλόγα. Εµποδίστε τη συσσώρευση ηλεκτροστατικού φορτίου
χρησιµοποιώντας τεχνικές κοινής σύνδεσης και γείωσης. Φυλάσσεται σε δροσερό, στεγνό µέρος,
µακριά από άµεσο ηλιακό φως. Οι φιάλες θα πρέπει να αποθηκεύονται όρθιες, µε τοποθετηµένο
το προστατευτικό καπάκι της βαλβίδας, και καλά στερεωµένες ώστε να αποφευχθεί η πτώση ή η
ρίψη. Προστατέψτε τους κυλίνδρους από φθορά. Τα αποθηκευµένα δοχεία πρέπει να ελέγχονται
περιοδικά για τη γενική κατάσταση και για διαρροή. Φυλάσσεται στον αρχικό, ερµητικά κλεισµένο
περιέκτη. Να διατηρείται ο περιέκτης ερµητικά κλειστός. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόµενο χώρο.
Προσοχή κατά το χειρισµό/αποθήκευση. Αποθηκεύεται µακριά από ασύµβατα υλικά (δείτε την
Ενότητα 10 του SDS).

7.2. Συνθήκες ασφαλούς

φύλαξης,

συµπεριλαµβανοµένων τυχόν

ασυµβίβαστων καταστάσεων

Καύσιµα καυστήρα χειρός.7.3. Ειδική τελική χρήση ή

χρήσεις

ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατοµική προστασία

8.1. Παράµετροι ελέγχου

Όρια επαγγελµατικής έκθεσης

Ελλάδα. Όρια Επαγγελµατικής Έκθεσης (Κανονισµός αριθ. 90/1999, όπως τροποποιήθηκε)

ΤιµήΤύποςΑκαθαρσίες

TWA (Μέση
συγκέντρωση σχετικά
µε το χρόνο)

1800 mg/m3Προπάνιο (CAS 74-98-6)

1000 ppm

∆εν σηµειώθηκαν βιολογικά όρια έκθεσης για το συστατικό(ά).Βιολογικές οριακές τιµές

Ακολουθήστε τις τυπικές διαδικασίες παρακολούθησης.Συνιστώµενες διαδικασίες

παρακολούθησης

∆εν διατίθεται.Παράγωγα επίπεδα χωρίς

επιπτώσεις (DNEL)

Προβλεπόµενες

συγκεντρώσεις χωρίς

επιπτώσεις (PNEC)

∆εν διατίθεται.

∆εv διατίθενται δεδοµένα.Προσέγγιση ελέγχου ορίου

8.2. Έλεγχοι έκθεσης

Παρέχετε επαρκή εξαερισµό και ελαχιστοποιήστε τον κίνδυνο εισπνοής του αερίου.
Χρησιµοποιήστε περιφραγµένο χώρο παραγωγής, τοπικό εξαερισµό ή άλλα µηχανικά µέσα
χειρισµού για να διατηρείτε τα επίπεδα αεροµεταφερόµενων σωµατιδίων κάτω από τα όρια
έκθεσης.

Κατάλληλοι µηχανικοί έλεγχοι

Μέτρα ατοµικής προστασίας, όπως ατοµικός προστατευτικός εξοπλισµός

Χρησιµοποιείτε µέσα ατοµικής προστασίας όταν απαιτείται. Ο εξοπλισµός προσωπικής
προστασίας πρέπει να επιλέγεται σύµφωνα µε τα πρότυπα CEN και σε συνεργασία µε τον
προµηθευτή του ατοµικού προστατευτικού εξοπλισµού.

Γενικές πληροφορίες

Φοράτε εγκεκριµένα γυαλιά ασφαλείας ή προστατευτικά γυαλιά.Προστασία των

µατιών/του προσώπου

Προστασία του δέρµατος

Φοράτε κατάλληλα γάντια ανθεκτικά στις χηµικές ουσίες. Συνιστώνται γάντια από καουτσούκ
νιτριλίου, βουτυλικό καουτσούκ ή νεοπρένιο.

- Προστασία των χεριών

Φοράτε προστατευτικό ρουχισµό κατάλληλο για τον κίνδυνο έκθεσης.- Λοιπά

Εάν οι µηχανικοί έλεγχοι δεν διατηρούν τις συγκεντρώσεις αεροµεταφερόµενων σωµατιδίων κάτω
από τα συνιστώµενα όρια έκθεσης (όπου ισχύουν) ή σε αποδεκτό επίπεδο (σε χώρες όπου δεν
έχουν καθιερωθεί όρια έκθεσης), πρέπει να φοράτε εγκεκριµένο αναπνευστήρα. Φοράτε
αναπνευστική προστασία µε παροχή αέρα.

Προστασία των

αναπνευστικών οδών

H επαφή µε υγρoπoιηµέvo αέριo µπoρεί vα πρoκαλέσει κρυoπαγήµατα, σε µερικές περιπτώσεις
µε βλάβες στoυς ιστoύς. Φοράτε κατάλληλο θερµικό προστατευτικό ρουχισµό, όταν απαιτείται.

Θερµικοί κίνδυνοι

Μην τρώτε, µην πίνετε και µην καπνίζετε όταν χρησιµοποιείτε το προϊόν. Πλυθείτε σχολαστικά
µετά το χειρισµό. Παρέχετε σταθµό πλύσης µατιών και καταιονισµό ασφάλειας. Χειριστείτε
σύµφωνα µε ορθή βιοµηχανική υγιεινή και πρακτικές ασφαλείας.

Μέτρα υγιεινής

Ο υπεύθυνος για το περιβάλλον πρέπει να ενηµερωθεί για κάθε µεγάλη έκχυση.Έλεγχοι περιβαλλοντικής

έκθεσης

ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χηµικές ιδιότητες

9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χηµικές ιδιότητες

Όψη

αέριο.Φυσική κατάσταση

πεπιεσµένο, υγροποιηµένο αέριο.Μορφή
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άχρωµο.Χρώµα

Υδρογονάνθρακας ή µερκαπτάνη εάν αρωµατιστεί.Οσµή

Όριο οσµής ∆εν διατίθεται.

pH Μη σχετικό.

Σηµείο τήξεως/Σηµείο πήξεως -185 °C (-301 °F)

Αρχικό σηµείο ζέσεως και

περιοχή ζέσεως

-48 °C (-54,4 °F)

Σηµείο ζέσης πίεση 101,33 kPa

Σηµείο ανάφλεξης -107,8 °C (-162,0 °F)

Ταχύτητα εξάτµισης Μη σχετικό.

Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο.Αναφλεξιµότητα (στερεό,

αέριο)

Ανώτερη/χαµηλότερη αναφλεξιµότητα ή όρια εκρηκτικότητας

Όριο αναφλεξιµότητας -

χαµηλότερο (%)

2 % v/v

Όριο αναφλεξιµότητας -

ανώτερο (%)

11 % v/v

Πίεση ατµών 109,73 PSIG

Πίεση ατµών θερµοκρασία 21 °C (69,8 °F)

Πυκνότητα ατµών 1,5 (Αέρας=1)

Πυκνότητα ατµών θερµοκρασία 0 °C (32 °F) (αέριο)

Σχετική πυκνότητα 0,52 (υγρό) ( H2O=1)

∆ιαλυτότητα (διαλυτότητες) 384 mg/l - Λίγο διαλυτό στο νερό

Συντελεστής κατανοµής

(n-οκτανόλη/νερό)

1,77

Θερµοκρασία αυτοανάφλεξης 497,22 °C (927 °F)

Θερµοκρασία αποσύνθεσης ∆εν διατίθεται.

Ιξώδες ∆εν διατίθεται.

Μη εκρηκτικό.Εκρηκτικές ιδιότητες

Μη οξειδωτικόΟξειδωτικές ιδιότητες

9.2. Άλλες πληροφορίες

Μοριακό βάρος 42 g/mol

Ποσοστό πτητικών 100 %

Επιφανειακή τάση 16,7 mN/m (90 °C (194 °F))

ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

Ασύµβατα υλικά.10.1. Αντιδραστικότητα

Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες θερµοκρασίας και συνιστώµενη χρήση.10.2. Χηµική σταθερότητα

∆εν θα συµβεί πολυµερισµός. Μπορεί να σχηµατίσει εκρηκτικό µίγµα µε τον αέρα. Το προϊόν αυτό
ενδέχεται να αντιδράσει οξειδωτικά µέσα.

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων

αντιδράσεων

Αποφεύγετε τη θερµότητα, τους σπινθήρες, τις γυµνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης.
Αποφεύγεται θερµοκρασίες που υπερβαίνουν το σηµείο ανάφλεξης. Επαφή µε ασύµβατα υλικά.

10.4. Συνθήκες προς

αποφυγήν

Ισχυρά οξειδωτικά µέσα. Ισχυρά οξέα. Αλογόνα.10.5. Μη συµβατά υλικά

Η θερµική αποσύνθεση αυτού του προϊόντος µπορεί να παράγει µονοξείδιο του άνθρακα και
διοξείδιο του άνθρακα. Υδρογονάνθρακες.

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα

αποσύνθεσης

ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

Γενικές πληροφορίες Η επαγγελµατική έκθεση στην ουσία ή στο µείγµα ενδέχεται να προκαλέσει αρνητικές επιδράσεις.

Πληροφορίες για πιθανές οδούς έκθεσης

Εισπνοή Υψηλές συγκεντρώσεις: Κίνδυνος ασφυξίας (ασφυξιογόνο) - εάν επιτραπεί η συσσώρευση
συγκεντρώσεων που µειώνουν το οξυγόνο κάτω από τα ασφαλή επίπεδα αναπνοής. Η εισπνοή
υψηλών συγκεντρώσεων µπορεί να προκαλέσει ίλιγγο, ζάλη, κεφαλαλγία, ναυτία και απώλεια του
συντονισµού. Η συνεχής εισπνοή µπορεί να προκαλέσει απώλεια των αισθήσεων.

Επαφή µε το δέρµα Η επαφή µε υγροποιηµένο αέριο µπορεί να προκαλέσει κρυοπάγηµα.

Επαφή µε τα µάτια Η επαφή µε υγροποιηµένο αέριο µπορεί να προκαλέσει κρυοπάγηµα.

Κατάποση Το υλικό αυτό είναι αέριο υπό κανονικές ατµοσφαιρικές συνθήκες και η κατάποση δεν είναι
πιθανή.
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Συµπτώµατα Η έκθεση σε ταχέως διαστελλόµενο αέριο ή εξατµιζόµενο υγρό ενδεχοµένως να προκαλέσει
κρυοπάγηµα («έγκαυµα λόγω κρύου»). Η πολύ υψηλή έκθεση µπορεί να προκαλέσει ασφυξία
εξαιτίας έλλειψης οξυγόνου. Το θύµα µπορεί να µη γνωρίζει για την ασφυξία. Η ασφυξία µπορεί
να επιφέρει απώλεια των αισθήσεων χωρίς προειδοποίηση και τόσο γρήγορα που το θύµα
µπορεί να µην είναι δυνατό να προστατευτεί.

11.1. Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Οξεία τοξικότητα ∆εν αναµένεται να είναι έντονα τοξικό.

Αποτελέσµατα δοκιµήςΣυστατικά Είδη

Προπυλένιο (CAS 115-07-1)

Εισπνοή

Οξεία

LC50 Αρουραίος > 65000 ppm, 4 Ώρες

αέριο

Βάσει διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν ικανοποιούνται.∆ιάβρωση και ερεθισµός του

δέρµατος

Βάσει διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν ικανοποιούνται.Σοβαρή οφθαλµική

βλάβη/ερεθισµός των

οφθαλµών

Ευαισθητοποίηση του

αναπνευστικού

Βάσει διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν ικανοποιούνται.

Βάσει διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν ικανοποιούνται.Ευαισθητοποίηση του

δέρµατος

Βάσει διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν ικανοποιούνται.Μεταλλαξιγένεση βλαστικών

κυττάρων

Καρκινογένεση Αυτό το προϊόν δεν θεωρείται καρκινογόνο από τις IARC (∆ιεθνής Υπηρεσία για την Έρευνα του
Καρκίνου), ACGIH (Κυβερνητικoί Υγιεινολόγοι Βιοµηχανίας των Η.Π.Α.), NTP (Εθνικό Πρόγραµµα
για την Τοξίνωση) ή OSHA (Νόµος για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία). ∆εν έχει
ταξινοµηθεί ως καρκινογόνο σε ανθρώπους. Βάσει διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια
ταξινόµησης δεν ικανοποιούνται.

Μονογραφήµατα IARC. Συνολική αξιολόγηση καρκινογένεσης

Προπυλένιο (CAS 115-07-1) 3 ∆εν έχει ταξινοµηθεί ως καρκινογόνο σε ανθρώπους.

Βάσει διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν ικανοποιούνται.Τοξικότητα για την

αναπαραγωγή

Ειδική τοξικότητα στα

όργανα-στόχους - εφάπαξ

έκθεση,

Βάσει διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν ικανοποιούνται.

Ειδική τοξικότητα στα

όργανα-στόχους -

επανειληµµένη έκθεση

Βάσει διαθέσιµων δεδοµένων, τα κριτήρια ταξινόµησης δεν ικανοποιούνται.

Κίνδυνος αναρρόφησης Μάλλον απίθανο, λόγω της µορφής του προϊόντος.

∆εν υπάρχουν πληροφορίες.Πληροφορίες για το µείγµα

έναντι πληροφοριών για τις

ουσίες

Άλλες πληροφορίες Η έκθεση κατά τη διάρκεια µεγάλης χρονικής περιόδου µπορεί να προκαλέσει επιδράσεις στο
κεντρικό νευρικό σύστηµα.

ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

12.1. Τοξικότητα Το προϊόν δεν αναµένεται να είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον.

Το προϊόν βιοαπoικoδoµείται εύκολα.12.2. Ανθεκτικότητα και

ικανότητα αποδόµησης

Το προϊόν δεν αναµένεται να βιοσυσσωρευτεί.12.3. ∆υνατότητα

βιοσυσσώρευσης

Συντελεστής διαχωρισµού

n-οκτανόλης/νερού (log Kow)

Προπυλένιο (CAS 115-07-1) 1,77

Προπάνιο (CAS 74-98-6) 2,36

Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης

(BCF)

∆εν διατίθεται.

∆εν εφαρµόζεται, λόγω της µορφής του προϊόντος.12.4. Κινητικότητα στο έδαφος
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12.5. Αποτελέσµατα

της αξιολόγησης

ΑΒΤ και αΑαΒ

∆εν αποτελεί ουσία ή µείγµα ΑΒΤ ή αΑαΒ.

12.6. Άλλες αρνητικές

επιπτώσεις

To πρoϊόv περιέχει πτητικές, οργανικές ενώσεις πoυ συµβάλουν στη φωτoχηµική δηµιουργία
όζοντος.

Κανένα.12.7. Πρόσθετες πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά µε τη διάθεση

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Απορρίψτε σύµφωνα µε όλους τους ισχύοντες κανονισµούς.Υπολειµµατικά απόβλητα

Τα άδεια δοχεία πρέπει να µεταφέρονται σε εγκεκριµένο µέρος διαχείρισης αποβλήτων για
ανακύκλωση ή απόρριψη.

Μολυσµένη συσκευασία

Κώδικας αποβλήτων ΕΕ 16 05 04*
 Ο κωδικός αποβλήτου πρέπει να καθορισθεί σε συνεννόηση µε τον καταναλωτή, τον παραγωγό
και τον διαθέτη.

Να χρησιµοποιείτε τον περιέκτη µέχρι να αδειάσει. Μην απορρίπτετε τυχόν µη κενούς περιέκτες.
Οι κενοί περιέκτες έχουν υπολειµµατικούς ατµούς που είναι εύφλεκτοι και εκρηκτικοί. Οι κύλινδροι
θα πρέπει να αδειάζουν και να επιστρέφονται σε ένα σηµείο συλλογής επικίνδυνων υπολειµµάτων.
Μη διατρυπάτε και µην αποτρεφρώνετε, ακόµα και όταν είναι άδεια. Απορρίψτε σύµφωνα µε όλους
τους ισχύοντες κανονισµούς.

Μέθοδοι/Πληροφορίες

διάθεσης

Καταστρέφεται λαµβάνοντας υπ΄ όψη τις οδηγίες των τοπικών υπηρεσιών.Eιδικές προφυλάξεις

ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά µε τη µεταφορά

ADR

UN107714.1. Αριθµός ΟΗΕ

ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ14.2. Οικεία ονοµασία

αποστολής ΟΗΕ

2.1Τάξη

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη µεταφορά

-∆ευτερεύων κίνδυνος

2.1Label(s)

23Αρ. κινδύνου (ADR)

B/DΚωδικός περιορισµών

σε σήραγγες

-14.4. Οµάδα συσκευασίας

Όχι14.5. Περιβαλλοντικοί

κίνδυνοι

Πριν από το χειρισµό, διαβάστε τις οδηγίες ασφάλειας, το SDS και τις διαδικασίες έκτακτης
ανάγκης.

14.6. Ειδικές προφυλάξεις

για τον χρήστη

RID

UN107714.1. Αριθµός ΟΗΕ

ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ14.2. Οικεία ονοµασία

αποστολής ΟΗΕ

2.1Τάξη

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη µεταφορά

-∆ευτερεύων κίνδυνος

2.1 (+13)Label(s)

-14.4. Οµάδα συσκευασίας

Όχι14.5. Περιβαλλοντικοί

κίνδυνοι

Πριν από το χειρισµό, διαβάστε τις οδηγίες ασφάλειας, το SDS και τις διαδικασίες έκτακτης
ανάγκης.

14.6. Ειδικές προφυλάξεις

για τον χρήστη

ADN

UN107714.1. Αριθµός ΟΗΕ

ΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ14.2. Οικεία ονοµασία

αποστολής ΟΗΕ

2.1Τάξη

14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη µεταφορά

-∆ευτερεύων κίνδυνος

2.1Label(s)

-14.4. Οµάδα συσκευασίας

Όχι14.5. Περιβαλλοντικοί

κίνδυνοι

Πριν από το χειρισµό, διαβάστε τις οδηγίες ασφάλειας, το SDS και τις διαδικασίες έκτακτης
ανάγκης.

14.6. Ειδικές προφυλάξεις

για τον χρήστη
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IATA

UN107714.1. UN number

Propylene14.2. UN proper shipping

name

2.1Class

14.3. Transport hazard class(es)

-Subsidiary risk

2.1Label(s)

-14.4. Packing group

No14.5. Environmental hazards

10LERG Code

Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.14.6. Special precautions

for user

IMDG

UN107714.1. UN number

PROPYLENE14.2. UN proper shipping

name

2.1Class

14.3. Transport hazard class(es)

-Subsidiary risk

-14.4. Packing group

NoMarine pollutant

14.5. Environmental hazards

F-D, S-UEmS

Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.14.6. Special precautions

for user

∆εν έχει αποδειχθεί.14.7. Χύδην µεταφορά

σύµφωνα µε το παράρτηµα II

της σύµβασης MARPOL και τον

κώδικα IBC

Αποφεύγετε τη µεταφορά σε οχήµατα όπου ο χώρος φορτίου δεν είναι ξεχωριστός από το
διαµέρισµα του οδηγού. Εξασφαλίστε ότι ο οδηγός οχήµατος γνωρίζει τους πιθανούς κινδύνους
του φορτίου και γνωρίζει τι να κάνει σε περίπτωση ατυχήµατος ή έκτακτης ανάγκης. Πριν τη
µεταφορά περιεκτών προϊόντος: Εξασφαλίστε ότι όλοι οι περιέκτες είναι καλά ασφαλισµένοι.
Εξασφαλίστε ότι η βαλβίδα φιάλης είναι κλειστή και δεν παρουσιάζει διαρροή. Εξασφαλίστε ότι το
παξιµάδι ή η τάπα καπακιού εξόδου βαλβίδας (όπου παρέχεται) είναι σωστά συνδεδεµένο.
Εξασφαλίστε ότι η συσκευή προστασίας βαλβίδας (όπου παρέχεται) είναι σωστά συνδεδεµένη.
Λάβατε µέτρα επαρκούς εξαερισµού. Εξασφαλίστε τη συµµόρφωση µε τους ισχύοντες
κανονισµούς.

Γενικές πληροφορίες

ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νοµοθετικού χαρακτήρα

15.1. Κανονισµοί/νοµοθεσία σχετικά µε την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το µείγµα

Νοµοθεσία της ΕΕ

Κανονισµός (ΕΚ) υπ’ αριθµ. 1005/2009 για ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος, Παράρτηµα I και II, όπως

τροποποιήθηκε

∆εν έχει καταχωρηθεί.

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 850/2004 για τους έµµονους οργανικούς ρύπους, Παράρτηµα I όπως τροποποιήθηκε

∆εν έχει καταχωρηθεί.

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ.  649/2012 που αφορά την εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων χηµικών ουσιών, Παράρτηµα I,

Μέρος 1 όπως τροποποιήθηκε

∆εν έχει καταχωρηθεί.

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ.  649/2012 που αφορά την εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων χηµικών ουσιών, Παράρτηµα I,

Μέρος 2 όπως τροποποιήθηκε

∆εν έχει καταχωρηθεί.

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ.  649/2012 που αφορά την εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων χηµικών ουσιών, Παράρτηµα I,

Μέρος 3 όπως τροποποιήθηκε

∆εν έχει καταχωρηθεί.

Κανονισµός (ΕΕ) αριθ.  649/2012 που αφορά την εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων χηµικών ουσιών, Παράρτηµα V,

όπως τροποποιήθηκε

∆εν έχει καταχωρηθεί.

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 166/2006 Παράρτηµα II Μητρώο έκλυσης και µεταφοράς ρύπων, όπως τροποποιήθηκε

∆εν έχει καταχωρηθεί.
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, REACH Άρθρο 59(10). Κατάλογος υποψηφίων ουσιών όπως δηµοσιεύτηκε πρόσφατα

από το ECHA

∆εν έχει καταχωρηθεί.

Αδειοδοτήσεις

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 REACH Παράρτηµα XIV Κατάλογος που υπόκεινται σε αδειοδότηση  όπως

τροποποιήθηκε

∆εν έχει καταχωρηθεί.

Περιορισµοί χρήσης

Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, REACH Παράρτηµα XVII Ουσίες που υπόκεινται σε περιορισµό κυκλοφορίας στην

αγορά και χρήσης, όπως τροποποιήθηκε

Προπυλένιο (CAS 115-07-1)

Οδηγία 2004/37/ΕΚ: σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε

καρκινογόνους και µεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία

∆εν έχει καταχωρηθεί.

Άλλες νοµοθετικές διατάξεις της ΕΕ

Οδηγία 2012/18/ΕΕ για την αντιµετώπιση των κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων σχετιζόµενων µε επικίνδυνες ουσίες,

όπως τροποποιήθηκε

Προπάνιο (CAS 74-98-6)

Προπυλένιο (CAS 115-07-1)

Το προϊόν ταξινοµείται και επισηµαίνεται σύµφωνα µε τον Κανονισµό (EC) 1272/2008 (CLP
Κανονισµός) όπως τροποποιείται. Το παρόν δελτίο δεδοµένων ασφάλειας συµµορφώνεται µε τις
απαιτήσεις του κανονισµού (ΕΚ) υπ' αριθ. 1907/2006, όπως τροποποιήθηκε.

Λοιποί κανονισµοί

Ακολουθήστε τους εθνικούς κανονισµούς για εργασία µε χηµικούς παράγοντες. Οι νέοι κάτω των
18 ετών δεν επιτρέπεται να εργάζονται µε αυτό το προϊόν σύµφωνα µε την Οδηγία ΕΕ 94/33/ΕΚ
για την προστασία των νέων κατά την εργασία, όπως τροποποιήθηκε.

Εθνικές νοµοθεσίες

∆εν έχει διεξαχθεί καµία αξιολόγηση χηµικής ασφάλειας.15.2. Αξιολόγηση χηµικής

ασφάλειας

ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

Κατάλογος υποσηµειώσεων

ΑΒΤ: Ανθεκτικά, βιοσυσσωρεύσιµα και τοξικά.

αΑαΒ: Άκρως ανθεκτικά και άκρως βιοσυσσωρεύσιµα.

DNEL: Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις

PNEC: Προβλεπόµενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις.

STEL: Όριο βραχυχρόνιας έκθεσης.

TWA: Χρονικά σταθµισµένη µέση τιµή.

PEL: Permissible Exposure Limit (Επιτρεπτό όριο έκθεσης).

LC50: Θανάσιµη συγκέντρωση, 50%.

HSDB® - Τράπεζα δεδοµένων για επικίνδυνες ουσίες
Μονογραφήµατα IARC. Ολική αξιολόγηση της καρκινογένεσης
Έκθεση του Εθνικού Προγράµµατος (NTP) σχετικά µε τα Καρκινογόνα
ACGIH Πληροφοριακό υλικό για τις τιµές κατώτερου ορίου και δείκτες βιολογικής έκθεσης
ΕΡΑ (Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ): Αποκτήστε πρόσβαση στη βάση
δεδοµένων

Παραποµπές

Η ταξινόµηση για τους κίνδυνους υγείας και τους περιβαλλοντικούς κίνδυνους προέρχεται από
έναν συνδυασµό µεθόδων υπολογισµού και δεδοµένων ελέγχων, αν διατίθενται.

Πληροφορίες για τη µέθοδο

αξιολόγησης που οδηγεί στην

ταξινόµηση του µείγµατος

H220 Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο.

Πλήρες κείµενο για

οποιεσδήποτε δηλώσεις H

που δεν εγγράφονται πλήρως

στα Τµήµατα 2 έως 15

H280 Περιέχει αέριο υπό πίεση· εάν θερµανθεί, µπορεί να εκραγεί.

Κατά το χειρισµό του υλικού αυτού, ακολουθήστε τις οδηγίες εκπαίδευσης.Πληροφορίες εκπαίδευσης

Όλες οι πληροφορίες στο παρόν Φύλλο ∆εδοµένων Ασφαλείας Υλικών πιστεύεται ότι είναι
ακριβείς και αξιόπιστες. Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση οποιουδήποτε είδους όσον αφορά την
ακρίβεια των πληροφοριών ή την καταλληλότητα των συστάσεων που περιέχονται εδώ. Είναι
ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει την ασφάλεια και την τοξικότητα του παρόντος προϊόντος υπό
τις δικές του συνθήκες χρήσης και να συµµορφώνεται µε όλους τους ισχύοντες νόµους και
κανονισµούς.

∆ήλωση αποποίησης ευθυνών
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