
 SIKKERHETSDATABLAD
OXYTURBO MAXY

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET
Utgitt dato: 
Produktnavn 
Artikelnr. 
Funksjon

Produktgrupp

19.07.2007
OXYTURBO MAXY
OX 480200
Sveisegass
Gassflaske 350 g, 610 ml. Kan ikke etterfylles. 
Gasser

ENTRADE AS
Postboks 270
1372 

Distributør 
Selskapets navn 
Postadresse 
Postnr.
Poststed
Land
E-post 
Webbadresse 
Kontaktperson 
Utarbeidet av 
Nødtelefon

ASKER
NORGE
morten@entrade.no
http://www.entrade.no
Morten Samuelsen
Teknologisk Lab AB, Göteborg / Eva Nylén Ahlinder. 
Giftinformasjonen:22 59 13 00

2. Farlige egenskaper
F+; R12Klassifisering ihht 67/548/EEC eller 

1999/45/EC
Beskrivning av fare Helse: Produktet er ikke klassifisert som helseskadelig. Flytende gass kan gi 

frostskader. Høye konsentrasjoner gass kan forårsake kvelning. Kvelning kan 
oppstå uten forvarsel.

Miljø: Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig.

Brann og eksplosjon: Ekstremt brannfarlig flytende gass. Kan danne eksplosive 
gass/luft-blandinger. Dampen er tyngre enn luft, spres langs gulv og jord. 
Mulighet for antennelse andre steder.

3. Sammensettning/informasjon om bestandsdeler
Emne Identifisering Klassifisering Innhold
Butan CAS-nr.: 106-97-8

EG-nr.: 203-448-7
Indexnr.: 601-004-00-0

F+; R12 60 %

Petroleumsgasser, kondenserte CAS-nr.: 68476-85-7
EG-nr.: 270-704-2

F+; R12 40 %

Propan (inngår i petroleumsgasser) CAS-nr.: 74-98-6 F+; R12 ~ 12 %
EG-nr.: 200-827-9

      CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EG (Einecs- eller Elincsnummer) = 
European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Innhold 
angitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb,ppm, vikt%, vol%
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FH/FB/FM

Komponentkommentarer

 
T+ = Svært giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = 
Irriterende, E = Eksplosivt, O = Oxiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = 
Svært brannfarlig, N = Miljøskadelig.
< 0,1% 1,3-butadien. Dette innebærer at stoffene verken er kreftfremkallende 
eller arvestoffskadelige.

4. Førstehjelstiltak
Generelt Høye konsentrasjoner kan forårsake kvelning. Kvelning kan oppstå uten 

forvarsel. Symtomene kan omfatte lammelse og/eller bevisstløshet. Lave 
konsentrasjoner kan virke lett bedøvende og forårsake hodepine, svimmelhet 
og kvalme.

Innånding Flytt straks den eksponerte til frisk luft. Sørg for ro, varme og frisk luft. 
Kontakt lege øyeblikkelig. Ved åndedrettsstans gis kunstig åndedrett.

Hudkontakt Frostskade: Fjern ikke klærne, men skyll med rikelige mengder lunkent vann. 
Tilkall ambulanse. Fortsett skyllingen under transport til sykehus.
Forurenset tøy kan utgjøre brannrisiko. Forurenset tøy skal gjennomvætes med 
vann, før det fjernes. Tøyet skal renses før videre bruk.

Øyekontakt Frostskade: Skyll straks med rikelige mengder vann i opp til 15 minutter. 
Åpne øyet godt opp. Fortsatt skylling under transport til sykehus. Ta med 
sikkerhetsdatabladet.

Svelging Lite aktuelt. I tvilstillfelle bør lege kontaktes.

5. Brannslokkingstiltak
Pulver, karbondioksid (CO2), vanntåke, alkoholresistent skum.Passende slukkemidler 

Brann- och 
eksplosjonsfarer

Ved påvirkning av brann kan flaskene revne/eksplodere. Gassen kan danne 
eksplosive blandinger med luft selv ved romtemperatur.
Ved brann kan det dannes giftige gasser (f.eks COx).
Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann.Personlig verneutstyr 

Andre opplysninger Prøv å stoppe gasslekkasje dersom dette kan gjøres risikofritt. Bruk vann for 
å avkjøle utsatte beholdere fra beskyttet posisjon. Forsøk ikke å slokke antent 
gass - kan gi tilbakeslag.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp
Større utslipp meldes til myndighetene ved brannvesenet tlf: 110.Generelt

Personlige 
forsiktighetsregler

Evakuer området. Røyking og bruk av åpen ild og andre antennelseskilder er 
forbudt. Skal man gå inn i utslippsområdet før det er bevist at det er trygt 
må åndedrettsvern med friskluftsmaske benyttes. Ventiler godt.

Forsiktighetsregler med hensyn til miljøPrøv å stoppe gasslekkasje dersom dette kan gjøres risikofritt. Bør hindres fra 
å komme ned i kloakksystemet, kjellere og groper, eller andre steder hvor 
en oppkonsentrering kan være farlig.

Metoder oppsamling og rensing Sørg for at det luftes godt. Beholdere leveres til destruksjon som avfall iht. 
pkt. 13.

7. Håndtering og lagring
Håndtering Må ikke utsettes for varme, gnister eller åpen ild. Statisk elektrisitet og 

gnistdannelse skal forhindres. Benytt bare skikkelig spesifisert utstyr som 
passer for dette stoffet, dets trykk og temperatur. Kontakt din leverandør hvis 
det er tvil. Les teksten på etiketten iht pkt 15.
Gass tyngre enn luft. Kan oppkonsentreres i avgrensede områder, spesielt 
ved eller under bakken. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

Lagring Trykkbeholder. Må ikke utsettes for temperatur over 50°C. Lagres på et godt 
ventilert sted. Oppbevares sikret mot brann. Oppbevares adskilt fra: 
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Oksiderende gasser og andre oksidasjonsmidler. Gassflaskene må ikke 
utsettes for støt eller slag, og må beskyttes mot velting. Lagres som 
brannfarlig gass under trykk.

Andre opplysninger Følg reglene for gasser iht. pkt 15.

8. Eksponeringskontroll/Personellbeskyttelse

Norm år
Hygieniske 
grenseverdier
Emne
Butan

Verdi
NGV: 250 ppm 
NGV: 600 mg/m3

2007

Propan (inngår i petroleumsgasser)

Identifisering
CAS-nr.: 106-97-8 
EG-nr.: 203-448-7 
Indexnr.: 601-004-00-0 
CAS-nr.: 74-98-6 
EG-nr.: 200-827-9

NGV: 500 ppm
NGV: 900 mg/m³

2007

Exponeringskontroll 
Begrensning av eksponeringen 
på arbeidsplassen

All håndtering skal foregå på godt ventilert sted.
Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid 
med leverandøren av personlig verneutstyr.
Ved utilstrekkelig ventilasjon: Åndedrettsvern med lufttilførsel.
Benytt hansker som er hensiktsmessige for arbeidsoperasjonen.

Åndedrettsvern 
Håndvern 
Øye/
ansiktsvern

Bruk vernebriller eller ansiktsskjerm som er hensiktsmessige for 
arbeidsoperasjonen.

Andre opplysninger Forurenset tøy kan utgjøre brannrisiko og skal derfor vetes med vann inntil 
det vaskes eller kastes.
Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan 
føre til andre krav.

9. Fysiiske og kjemiske egenskaper
Fysisk form
Lukt
Farge
Løslighet i vann 
Oksiderende egenskaper 
Fordampingshastighet 
Kommentarer, fordamping

Flytende gass. 
Karakteristisk 
Fargeløs.
Ikke eller lite blandbar. 
Oksiderende
Verdi: > 1
Luft = 1

Andra fysiske och kjemiske egenskaper
Kommentarer, Fysiske og kjemiske 
egenskaper

Gass tyngre enn luft. Kan oppkonsentreres i avgrensede områder, spesielt 
ved eller under bakken.

10. Stabilitet och reaktivitet
Varme, flammer og gnister.
Oksidasjonsmidler.
Ved brann dannes giftige gasser (CO, CO2).
Produktet er stabilt ved de angitte lagrings- og bruksbetingelsene.

Forhold som skal unngås 
Materialer som skal unngås 
Farlige nedbrytningsprodukter 
Stabilitet
Annen informasjon Kan danne eksplosive blandinger med luft. Stor risiko for brann og eksplosion.

11. Toxikologisk information
Øvrigeopplysninger om helsefare
Innånding Høye konsentrasjoner kan forårsake kvelning. Kvelning kan oppstå uten 

forvarsel. Symtomene kan omfatte lammelse og/eller bevisstløshet. Lave 
konsentrasjoner kan virke lett bedøvende og forårsake hodepine, svimmelhet 
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og kvalme. Kan også forårsake pustevansker og hjerte-uregelmessigheter.
Flytende gass kan gi frostskader pga rask fordampning.
Flytende gass kan gi frostskader.
Ikke sannsynlig på grunn av produktets form.
Produktet er ikke klassifisert som allergifremkallende.

Hudkontakt
Øyenkontakt
Svelging
Allergi
Kreftfremkallende egenskaper Produktet er ikke klassifisert som kreftfremkallende.

12. Økologisk informasjon

Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig.
Øvrige miljøopplysninger 
Vannmiljø
Mobilitet Gassen spres raskt i atmosfæren.

13. Avfallshåndering
EWC-kode EAL: 160504 gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige 

stoffer,   Norsas: 7055
NejEmballasjen er klassifisert som 

farlig avfall
Egnede metoder til 
avfallshåndtering

Tøm ikke gassbeholderen direkte ut i luften. Må ikke tømmes slik at det kan 
dannes eksplosive blandinger med luft eller ansamlinger av gass. Ved 
nødstilfelle kan gassene forbrennes hvis nødvendige sikkerhetstiltak er gjort. 
Gassflaskene må være helt tomme før avfallshåndtering. Må ikke punkteres 
eller brennes, selv ikke når den er tom.
Få bekreftet rutiner for avfallsdeponering med kommuneingeniør/miljøsjef/SFT 
og lokale forskrifter. Koden for avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må 
selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker.

Andre opplysninger Gassflasken kan ikke etterfylles.

14. Transportinformasjon
BEHOLDERE, SMÅ, INNHOLDER GASS (ENGANGSBEHOLDERE MED 
GASS)

Produktnavn 

 Farlig gods ADR Status: Ja
UN-nr.: 2037
Klass: 2.1
Transportbenämning: BEHOLDERE, SMÅ, INNHOLDER GASS 
(ENGANGSBEHOLDERE MED GASS)

Farlig gods RID Status: Ja
UN-nr.: 2037
Klass: 2.1
Transportbenämning: BEHOLDERE, SMÅ, INNHOLDER GASS 
(ENGANGSBEHOLDERE MED GASS)

Farlig gods IMDG Status: Ja
UN-nr.: 2037
Klass: 2.1
EmS: F-D, S-U
Transportbenämning: RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES)

Farlig gods ICAO/IATA Status: Ja
UN-nr.: 2037
Klass: 2.1
Transportbenämning: GAS CARTRIDGES
Annan relevant information.: Flytransport av flasken er forbudt.

Annen relevant informasjon. Unngå transport på kjøretøy der lasteplanet ikke er skilt fra førerhuset. Under 
transport skal flasken alltid være fastspent.
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15. Gjeldende forskrifter
Faresymbol

EC-etikett
R-fraser
S-fraser

Referenser (lover/forordninger)

Nei
R12 Ekstremt brannfarlig.
S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.
S9 Oppbevares på et godt ventilert sted.
S16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.
S33 Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.
Oxyturbo Maxy gassflaske 350 g, 610 ml, 7/16LH. Engangsflaske, passer til 
Turboset 90. Brenntid ca. 3,3 timer. Høyeffektiv gassblanding for sveising, 
lodding og skjæring opptil 3050 °C. Engangsflaske beregnet til bruk sammen 
med OxyTurbo sveiseutstyr. Følg instruksjonene som følger med. Denne 
beholderen overensstemmer med BS EN 147. Bytte flaske: Skift flasken på et 
godt ventilert sted, fritt for gnister. Lukk ventilen og skru av regulatoren fra 
flasken. Erstatt tilkoblingspakningen dersom den er skadet eller borte. Unngå 
å skru gjengene på skrå da dette kan forårsake gnistdannelse. Stram ventilen 
godt for hånd. Ved bruk skal flasken stå rett. ADVARSEL! IKKE FYLL PÅ 
FLASKEN UNDER TRYKK! Trykkbeholder. Må ikke utsettes for direkte sollys 
eller temperaturer over 50 °C. Må ikke punkteres eller brennes. Gjelder også 
tomme beholdere. Ikke spray mot åpen flamme eller glødende materiale. 
Holdes vekk fra antennelseskilder – Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig 
for barn. Kast den tomme flasken på et sikkert sted, for eksempel en 
søppelcontainer beregnet for denne type avfall. Det er forbudt å ta med 
flasken på fly.
Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av 
Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002,
 med senere endringer, gjeldende fra 22. april 2009.
Forordning (EF) nr. 1272/2008 av Europaparlamentet og Rådet om 
klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger, om endring og 
oppheving av direktivene 67/548/EEC og 1999/45/EC, og om endring av 
forordning (EF) nr. 1907/2006.
Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier 
(REACH) Vedlegg II: Sikkerhetsdatablad.
Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra 
Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave.
Avfallsforskriften, FOR 2004-06-01 nr 930, fra Miljøverndepartementet.
ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2009, Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap.
FOR 2009-06-08 nr 602: Forskrift om håndtering av brannfarlig, 
reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved 
håndteringen.
FOR 2005-06-17 nr 672: Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense 
konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer 
(storulykkeforskriften).(Seveso II).

16. Annen informasjon
Fortegning over relavante R-fraser 
(avsnitt 2 og 3),

R12 Ekstremt brannfarlig.
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Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: 19.07.2007Viktige kilder for utarbeidelse av 
sikkerhetsdatabladet 
Kvalitetssikring av informasjonen

Ansvarlig for sikkerhethetsdatabladet

Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er 
sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2000.
Entrade AS
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