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1 Atsakomybių struktūra / identifikavimas rinkoje 
1.1 Chemtanas 2 Propanas 

1.2. Gamintojo požymiai: 
1.2.1. Gamintojas: Plein Air International S.r.l. – via Cavo 8/10 – 41037 Cividale di M.la – MO - Italija
1.2.2. Atsakingo žmogaus telefono numeris: +39 0535 21334
1.2.3. Telefono numeris skubiems skambučiams: 118 Italijoje
1.2.4. Atsakingo už SDL kompetetingo asmens el. paštas: uff.tecnico1@walkover.it
1.2.5. Platintojas: Kemper S.r.l. – via Borsari 18/A – 43100 Parma – Italija
1.2.6. Telefono numeris: +39 0521 957111

2 Pavojų identifikacija

Ypač degus skystis ir garai.
Skystis gali sukelti odos ir akių sužalojimus.
Gali pašalinti kvėpavimui tinkamą deguonį
Nuotėkis gali būti neužuodžiamas
Talpose didelis slėgis

Pavojingas nurijus; Nurijus galimi kvėpavimo pavojai

Akių kontaktas:  Skystis arba garai gali truputį dirginti.

Odos kontaktas: užsitęsęs  arba  besikartojantis  kontaktas  su  skysčiu  gali  sukelti  odos  sulysimą,  dėl  kurio  atsiranda 
išsausėjimas, paraudonavimas ir galimas puslių atsiradimas.                 

Įkvėpimas: Garai gali dirginti plaučius ir nosies bei gerklės gleivinę.

Per didelis įkvėptas garų kiekis gali sukelti galvos svaigimą, galvos skausmą, jaudinimąsi, mieguistumą, koordinacijos 
praradimą, anesteziją, sąmonės praradimą ir kvėpavimo sustojimą. Buvo nustatyta, jog išbuvus 10 min. ore, kurio 
koncentracjoje yra  500 milijoninių Chemtano V dalelių, žmogaus gleivinės nėra dirginamos,  taip pat, žmonių 
organizmuose nesukeliami vietiniai ar sisteminiai poveikiai

Nurijimas:  Gali  sukelti  panašius  poveikius  kaip ir  įkvėpus bei  skrandžio žarnyno dirginimą.  Nurijus,  medžiaga  gali  būti 
išsiurbta, tačiau tai gali baigtis uždegimu ir galimu skysčio susikaupimu plaučiuose.  

Nuolatinis kontaktas: užsitęsęs arba pasikartojantis kontaktas su oda gali sukelti dermatitą.     

Pažeidžiami organai: Centrinė nervų sistema, kepenys, plaučiai.
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3 Sudėtis / Produkto identifikavimas

Sudedamosios 
dalys

EINECS 
numeris

CAS 
numeris

OSHA 
Leidžiamos 
normos

Indekso nr.

Propanas (>96%) 200-827-9 74-98-6 1000 (0,0001 %) 601-003-00-5
Soltrolis 10 70024-92-9 70024-92-9 NE
Ciklopentanas 206-016-6 287-92-3 600 (0,0001 %)
n-Pentanas 203-692-4 109-66-0 600 (0,0001 %)
2-Metilpentanas 203-523-4 107-83-5 500 (0,0001 %)
Izopentanas 201-142-8 78-78-4 NE
2,3-Dimetilbutanas 201-193-6 79-29-8 500 (0,0001 %)
Izoheksanas 232-443-2 8030-30-6 NE
2-Propanol is 200-661-7 67-63-0 500 (0,0001 %)

1 Pirmosios pagalbos taisyklės

PIRMOSIOS PAGALBOS IR NELAIMINGO ATSITIKIMO PRIEMONĖS:

Akys: Plaukite akis tekančiu vandeniu mažiausiai 15 minučių. Jei dirginimas arba neigiami simptomai sustiprėjo, kreipkitės į 
medikus.

Oda: Plaukite odą su muilu ir vandeniu. dirginimas arba neigiami simptomai sustiprėjo, kreipkitės į medikus.          

Įkvėpimas: Palikite kenksmingą patalpą. Jei žmogui sunku kvėpuoti, uždėkite deguonies kaukę. Jei žmogus liaunasi kvėpavęs, 
darykite dirbtinį kvėpavimą ir tiekite žmogui deguonį. Nedelsiant kreipkitės į medikus.

Nurijimas: Nesukelkite vėmimo. Nedelsiant kreipkitės į medikus.            

PASTABA GYDYTOJAMS: Skrandžio išplovimas naudojant endotrachėjinį vamzdelį gali būti atliekamas jūsų nuožiūra. 

2 Priemonės gaisrui gesinti

Pliūpsnio temperatūra -1500 F (1010C) LEL (Mažiausia sprogimo riba) 2.3% UEL (Didžiausia sprogimo riba) 9.4%

Sprogimo ribos: (% ore esančio medžiagos kiekio): LEL 2.3% UEL 9.4%

GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS: Sausos cheminės medžiagos, putos arba anglies dioksidas (CO2).        

SPECIALIOS  GAISRO  GESINIMO  PROCEDŪROS:  Iš  patalpos  evakuokite  visus  pašalinius  asmenis.  Naudokite 
NIOSH/MSHA patvirtintą savaiminį kvėpavimo aparatą  ir  kitą apsauginę įrangą ir/arba drabužius, aprašytus  C dalyje,  jei 

Kemper  SRL
VIA Borsari 16/A, 43126 Scarzara, (PR)

TEL 0521/957195 fax 0521/957195

2/8



 

 MEDŽIAGOS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS                       
(pagal 2001/58/CE direktyvą ir 2002 rugsėjo 7 d. sveikatos ministro įsakymą                                                    
Cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, leidimų ir draudimų įstatymas 1907/2006/CEE)

Produktas: Chemtanas 2 Propanas  MSDL Kemap dujos – sudarytas 10/07/08 – 1 Pataisa 
07/10/09

esamos sąlygos leidžia taip elgtis. Užsukite nuotėkio šaltinį. Drėkinkite rūką arba purškite ant vėsių pažeidžiamų talpyklų bei 
įrangos. Nepurškite vandent tiesiai ant ugnies. Produktas plūduriuos ir taip gali iš naujo užsidegti ant vandens paviršiaus.

GAISRO IR SPROGIMO PAVOJAI: Degant medžiagai išsiskiria anglies oksidai. Ypač degūs garai, kurie yra sunkesni už orą, 
gali kauptis žemose patalpose ir/arba pasklisti  palei žemę toliau nuo prižiūrimos vietos. Ugnis gali  pasklisti  po visą kelią, 
kuriuo nusidriekė garai.

Nedažni gaisro ir sprogimo pavojai: ugnies apimtos aukšto spaudimo talpos gali sukelti sprogimo pavojų.
Aukštas lakumas, dujos sunkesnės už orą.    

1 Priemonės, kurių reikia imtis įvykus atsitiktiniam nuotekiui

Medžiagai išsiskyrus arba išsiliejus reikia imtis atsargumo priemonių:

Evakuakite visus pašalinius asmenis iš patalpos. Vilkėkite apsauginę įrangą ir/arba drabužius, aprašytus C dalyje  jei esamos 
sąlygos  leidžia  taip  elgtis.  Jei  įmanoma  užsukite  nuotėkio  šaltinį  ir  sulaikykite  išsiliejusią  medžiagą.  Apsaugokite  nuo 
užsidegimo.

Laikykite medžiagą atokiau nuo vandens šaltinių ir nuotekų vamzdžių.

Nekontroliuojamus nuotekius turi surinkti parengti darbuotojai, naudodamiesi iš anksto suplanuotomis pocedūromis. Turi būti 
naudojama tinkama apsauginė įranga. Nuotekio atveju ištuštinkite pažeistą teritoriją ir apsaugokite žmones.
Turi būti suteikiama atitinkama apsauga nuo gaisro. 
Asmeninė apsauginė įranga turi būti mažiausiai B lygio: ugniai atsparūs apsauginiai drabužiai, mechaniškai atsparios pirštinės 
ir savaiminis kvėpavimo aparatas. Naudokite tik tuos įrankius ir įrangą, kurie nesukelia kibirkščių. Suraskite ir pažymėkite 
nutekančių  dujų  šaltinį.  Apsaugokite  darbuotojus,  bandančius  atskirti  dujas  vandens  srove.  Leiskite  dujoms išsisklaidyti. 
Stebėkite supančia zoną dėl degių dujų lygių ir deguonies. Degių dujų koncentracija turi būti žemiau 10% Propano užsidegimo 
ribos (žr.  5 dalį,  Gaisro gesinimo priemonės) prieš įeinant atsakingiems darbuotojams. Atmosferoje turi  būti komponentų, 
kurie neviršija 2 dalyje išvardintų normų (Sudėtis ir informacija apie sudedamas dalis), ir turėti mažiausiai 19,5 procento 
deguonies,  kad  darbuotojai  gal4t7  5eiti  5  patalp1  be  savaiminio  kv4pavimo aparato.  Prieš  įeidami  į  patalpą  pabandykite 
uždaryti  pagrindinį  šaltinio  vožtuvą.  Jei  tai  nesustabdo nuotekio  (arba  jei  neįmanoma pasiekti  vožtuvo),  leiskite  dujoms 
išsiskirti savo vietoje arba perkelkite jas į saugią patalpą ir leiskite joms ten išsiskirti.

2 Tvarkymas ir sandėliavimas

DARBO IR HIGIENOS TVARKA: Kaip ir su visomis cheminėmis medžiagomis, venkite, kad dujų mišinys patektų į jūsų 
organizmą.            
Nevalgykite ir negerkite tvarkydami chemines medžiagas. Atkreipkite dėmesį į bet kokius per didelio kiekio požymius [žr. 3 
dalį (Pavojaus nustatymas)], nes šio produkto per dideli kiekiai ar net mirtinos koncentracijos gali susidaryti be jokių žymesnių 
įspėjamųjų simptomų.               

TVARKYMO IR SANDĖLIAVIMO TVARKA: Balionai turi būti laikomi sausose, gerai vėdinamose patalpose, atokiau nuo 
šilumos šaltinių. Suslėgtos dujos gali sukelti rimtų saugumo pavojų. Laikykite talpyklas toliau nuo  judrių patalpų ir avarinių 
išėjimų. Sandėliavimo ir darbo vietose įrenkite užrašus (Rūkyti draudžiama ir Atvira liepsna).               

YPATINGOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DARBUI  SU DUJŲ BALIONAIS:  Apsaugokite  balionus nuo fizinės  žalos. 
Laikykite  vėsiose,  sausose,  gerai  vėdinamose,  gaisrui  atspariose  patalpose,  atokiau  nuo  degių  medžiagų  ir  korozinės 
atmosferos.  Laikykite  atokiau  nuo  šilumos  ir  uždegimo  šaltinių  bei  tiesioginių  saulės  spindulių.  Nelaikykite  šalia  liftų, 
koridorių ar krovinių dokų.

Kemper  SRL
VIA Borsari 16/A, 43126 Scarzara, (PR)

TEL 0521/957195 fax 0521/957195

3/8



 

 MEDŽIAGOS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS                       
(pagal 2001/58/CE direktyvą ir 2002 rugsėjo 7 d. sveikatos ministro įsakymą                                                    
Cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, leidimų ir draudimų įstatymas 1907/2006/CEE)

Produktas: Chemtanas 2 Propanas  MSDL Kemap dujos – sudarytas 10/07/08 – 1 Pataisa 
07/10/09

Venkite laikyti produktus šalia nesuderinamų cheminių medžiagų. Nelaikykite talpyklų ten, kur jos gali liestis su drėgme. Dujų 
balionai gali būti laikomi stačiai ir sutvirtinti, kad nenukristų arba nebūtų nugriauti. Dujų balionai gali būti laikomi ir atvirame 
ore, tačiau tokiu atveju jie turi būti apsaugoti nuo prastų oro sąlygų ir nuo žemės drėgmės, kad nepradėtų rūdyti. Niekada 
nelieskite vožtuvuose ir balionuose esančių slėgio sumažinimo prietaisų. Dujų balionai turi būti atskirti nuo deguonies balionų 
arba  kitų  oksidatorių  mažiausiai  6  metrų  atstumu  arba  mažiausiai  1,5  m  aukščio  užtvara  iš  nedegios  medžiagos,  kuri 
nepraleidžia  ugnies  bent  pusę  valandos.  Balionus  izoliuokite  nuo  kitų  nesuderinamų  cheminių  medžiagų  (žr.  10  dalį, 
Stabilumas  ir  reaktingumas).  Sandėliavimo  patalpos  privalo  atitikti  šalies  elektros  tinklų  kodekso  reikalavimus  1  klasės 
pavojingoms zonoms). Įrenkite „Rūkyti draudžiama“ ir „Atvira liepsna“ ženklus medžiagų laikymo ir naudojimosi patalpose. 
Apgalvokite  nuotekio  susekimo  ir  pavojaus  signalo  įrengimą  medžiagų  laikymo  ir  naudojimosi  patalpose.  Medžiagų 
sandėliavimo vietose turėkite tinkamą gesinimo įrangą (t. y. automatinę gesinimo sistemą, nešiojamus gesintuvus).  

Toliau pateiktos taisyklės yra pritaikomos situacijoms, kuriose naudojami dujų balionai:

Prieš naudojimą:  Dujų balionus kilnokite su tinkamais rankiniais vežimėliais. Dujų balionų nevilkite žeme, nestumkite ir 
neridenkite.  Neišmeskite dujų balionų ant žemės ir neleiskite jiems trankytis  tarpusavyje.  Tvirtai  saugokite  dujų balionus. 
Palikite  vožtuvų apsauginį dangtelį savo vietoje, kol dujų balionai nebus paruošti naudojimui.  

Naudojimosi metu: naudokite paskirtas CGA detales ir kitą pagalbinę įrangą. Nenaudokite adapterių. Nekaitinkite baliono 
jokiomis priemonėmis tam, kad būtų galima padidinti balione esančių dujų išleidimo greitį. Naudokite patikrinimo vožtuvą 
arba trapą ištekėjimo linijoje, kad būtų apsisaugota nuo pavojingo atgalinio pliūpsnio į balioną. Nenaudokite aliejaus arba 
riebalų ant dujų priežiūros detalių arba įrangos.      

Po  panaudojimo:  Uždarykite  pagrindinį  baliono  vožtuvą.  pakeiskite  vožtuvo  apsauginį  dangtelį.  Tuščius  balionus 
paženklinkite užrašu “Empty”. 

DĖMESIO: naudokite tik DOT arba ASME pažymėtus balionus. Pastatykite ant žemės ir sukabinkite visas linijas ir įrangą, 
susijusią su šiuo produktu. Uždarykite vožtuvą po kiekvieno pasinaudojimo ir kai balionas yra tuščias. Balionai negali būti 
pakartotinai pripildyti negavus savininko leidimo. Dėl papildomos informacijos žiūrėkite Suslėgtų dujų asociacijos techninę 
informaciją P-1, Saugus naudojimasis susl4gtomis dujomis balionuose.  Be to, naudokitės CGA Suvestine SB- 2 “Deguonies  
trūkumas atmosferoje”.

APSAUGINĖS PRIEMONĖS UŽTERŠTOS ĮRANGOS PRIEŽIŪROS METU: 
PROTECTIVE  PRACTICES  DURING  MAINTENANCE  OF  CONTAMINATED  EQUIPMENT:  Vadovaukitės 
priemonėmis, nurodytomis 6 dalyje (Priemonės, kurių reikia imtis įvykus atsitiktiniam nuotekiui). Įsitikinkite, kad naudojama 
įranga yra saugiai sujungta ir pažymėta. Naudokite produktą tik tinkamai vėdinamose patalpose.

4 Poveikio kontrolė / Asmeninė apsauga

Vėdinimas  ir  gamybos  reguliavimas:  tinkamai  vėdinkite  patalpas  tam,  kad  užtikrintos  3  dalyje  (Sudėtis  /  Produkto 
identifikavimas) aprašytos nustatytos  poveikio ribos.  Pageidautinas  vietinio išmetimo vėdinimas,  nes  jis  apsaugo šio dujų 
mišinio išsisklaidymą po darbo vietą. Jei įmanoma, įrenkite automatinio stebėjimo įrangą, kuria būtų galima nustatyti degių 
dujų ir deguonies lygius.

Kvėpavimo apsauga: Darbo vietoje išlaikykite deguonies lygį virš 19.5%. Jei reikia kvėpavimo apsaugos, privalote naudoti 
visą  veidą  dengiančią  slėgio  reikalaujančią  dujokaukę  SCBA  arba  visą  veidą  dengiančią  dujokaukę,  aprūpintą  oro 
respiratoriumi su papildomu savaiminiu oro tiekimu

Akių apsauga:        Apsauginiai akiniai, veido skydas.

Rankų apsauga: Dėvėkite mechaniškai apsaugančias pirštines tvarkydami šio produkto balionus. Jei naudojant šį dujų mišinį 
kartu  naudojamos ir  kitos cheminės  medžiagos,  dėvėkite  pirštines,  tinkamas šioms medžiagoms.      Wear mechanically-
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resistant gloves when handling cylinders of this product. If use of this gas mixture involves the use of other chemicals, wear 
gloves appropriate for those materials.

Kūno apsauga: Naudokite kūno apsaugą, atitinkančia užduočiai. Rekomenduojama vilkėti medvilninius rūbus tam, kad būtų 
apsisaugoma nuo statinio elektros krūvio susidarymo. Jei yra realus pavojus kojoms dėl krentančių, svyruojančių daiktų, kur 
daiktai gali pradurti kojų padus arba kur darbuotojų kojoms gresia elektros pavojai, naudokite kojų apsaugas

3 Fizinės ir cheminės savybės

Virimo temperatūra -42 °C (- 43.6°F)
Savitasis sunkis (H2O = 1) esant 25°C (77°F) temperatūrai ir 1 atm: 0.5077
Savitasis sunkis (Oras = 1) esant 21.1°C (70°F) temperatūrai ir 1 atm: 1.523
Garų tankumas esant 21.1°C (70°F) ir 1 atm: 0.2612 lb/ft3 (4.183 kg/m3)
Garų slėgis 218 PSI @ 37.78_C ; 110 PSI @ 21.1 _C
Garingumas (Butilacetatas = 1) 1.00
Tirpumas vandenyje: Netirpios
Išvaizda: bespalvės dujos
Kvapas:  silpnas nemalonus kvapas

Dujos esant įprastai temperatūrai ir slėgiui (STP)

Užšalimo temperatūra esant 1 atm: -187.69°C (-305.84°F)
Pliūpsnio temperatūra (bandymo metodas): -104°C (-156°F) TCC

Degus
Užsidegimo ribos ore, % pagal kiekį: ŽEMIAUSIA: 2.1% AUKŠČIAUSIA: 9.5%
Tirpumas vandenyje esant 20°C (68°F): 0.065
Savaiminio užsidegimo temperatūra: 450°C (842°F)
Molekulinis svoris: 44.096
Molekulinė formulė: C3H8

3 Stabilumas ir reaktingumas

Stabilumas: Stabilus
Nesuderinamumas (vengtinos medžiagos): deguonis ir stiprios oksidavimo priemonės.

Pavojinga polimerizacija: Neįvyks
Vengtinos sąlygos: Venkite balionų laikymo ypač aukštose temperatūrose, kurios gali sukelti balionų įtrūkimą. Venkite šį dujų 
mišinį laikyti kartu su nesuderinamomis cheminėmis medžiagomis.            
Pavojingos irimo prekės: Anglies oksidai formuojasi degant šioms dujoms. 

1 Toksikologinė informacija

Toksiškumo duomenys: Tolimesni duomenys yra skirti šio mišinio Propano sudedamosioms dalims.
 Visos kitos dalys yra mažesnėje nei 1% koncentracija.

PROPANAS.
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Odos  kontaktas (bandymas  su  triušiais):  Keletas formuluočių,  kurių  sudėtyje  yra  izobutano-propano  mišinio,  buvo 
išbandytos ant odos, norint nustatyti dirginimo rezultatus. Visų formuluočių sudėtyje buvo mažiau nei 13% propane. Visos 
formuluotės, kurių sudėtyje yra propane, sukėlė tik nežymų dirginimą.   

Trumpalaikio įkvėpimo padariniai: Jūrų kiaulytėms kvėpuojant  5,5% propano koncentracijos oru, jos pradėjo virpėti po 5 
min. Buvo pastebėtas pykinimas,  žiaugčiojimas ir suglumimas buvo pastebėtas laikant gyvūnus  30-120 minučių patalpoje, 
kurioje propane koncentracija ore sudarė 5,5%. Visi gyvūnai išgyveno tokioje patalpoje 2 valandas, o jų audiniai nepatyrė 
jokių  žymių  pažeidimų.  89%  dujų  koncentracija  nesukėlė  anestezijos,  tačiau  sumažino  kačių  kraujospūdį.  10%  propano 
įkvėpimas pelėms ir 15% propano įkvėpimas šunims sukėlė nežymų širdies jautrumą. Galimas daiktas, kad visi šie padariniai 
yra grįžtamieji, kai nustojama kvėpuoti tomis dujomis. Primatams 10% propanas sukėlė šiokių tokių širdies funkcijos pokyčių. 
Esant 20% koncentracijai, šie simptomai paūmėjo, kvėpavimas pasunkėjo.

Ilgalaikio įkvėpimo padariniai: Nebuvo pastebėta nuodingumo ar išsigimimo, kai beždžionės buvo laikomos 750 milijoninių 
dalelių koncentracijos ore 90 dienų. Panašūs rezultatai buvo gauti, kai beždžionės buvo paveiktos aerozolinio purškiklio, kurio 
sudėtyje yra 65% propane ir izobutano.

Įtariamas vėžio sukelėjas: Šio dujų mišinio sudedamosios dalys nebuvo rastos šiuose sąrašuose U.S. FEDERAL OSHA Z 
LIST, NTP, CAL/OSHA, IARC. Todėl, šios agentūros nusprendė, jog šių dujų mišinyje nėra vėžį sukeliančių veiksnių. 

Produkto  dirginimas:  Užsitęsęs  kontaktas  gali  sukelti  nežymų  odos  dirginimą.  Kontaktas  su  greitai  besiplečiančiomis 
dujomis gali sukelti nušalimą ir pavojų odai bei akims.                   

Produkto jautrinimas: Šio dujų mišinio sudedamosios dalys nejautrina žmogaus odos ar kvėpavimo receptorių.  Remiantis 
bandymais su gyvūnais, šiame dujų mišinyje esantis Propanas yra laikomas nežymių širdies jautrintojas.         

Reprodukcijos toksiškumo informacija:  žemiau išvardinta informacija apima šio produkto ir jį  sudarančių dalių poveikį 
žmogaus dauginimosi sistemai.

Mutageniškumas: Nėra duomenų, kad šis produktas sukelia mutageniškumą.
Embriotoksiškumas: Nėra duomenų, kad šis produktas sukelia embriotoksiškumą.
Teratogeniškumas: Nėra duomenų, kad šis produktas sukelia teratogeniškumą.
Reprodukcinis toksiškumas: Nėra duomenų, kad šis produktas sukelia reprodukcinį toksiškumą.

2 Ekologinė informacija 

Aplinkos stabilumas: Šis dujų mišinys greitai išsisklaido gerai vėdinamose patalpose.      

Medžiagos  šalutinis  poveikis  augalams  ir  gyvūnams:  Dėl  dujinės  šio  mišinio  prigimties  nesulaukiama  jokių  neigiamų 
padarinių gyvūnams ir augalams, išskyrus šaltį, susidariusį iš greitai besiplečiančių dujų, kuris gali neigiamai paveikti augalus. 

Cheminės medžiagos poveikis vandens pasauliui: Nėra jokių įrodymų dėl  šio dujų mišinio poveikio vandens pasauliui. 
Plūduriuoja vandens paviršiuje. Tikslus sunkis (H2O = 1): 0.63 esant 15.6/15.6°C (60/60°F) temperatūrai.

Gruntiniai vandenys nėra lengvai užteršiami.

3 Atliekų tvarkymas

Atliekos priimamos atliekų deginimo gamyklose.

Atliekų pašalinimas (Garantuoja atitikimas visoms galiojančioms atlliekų šalinimo nuostatoms): Deginkite arba nugabenkite 
tuščius pažeistus balionus į atliekų tvarkymo gamyklą.          
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 MEDŽIAGOS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS                       
(pagal 2001/58/CE direktyvą ir 2002 rugsėjo 7 d. sveikatos ministro įsakymą                                                    
Cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, leidimų ir draudimų įstatymas 1907/2006/CEE)

Produktas: Chemtanas 2 Propanas  MSDL Kemap dujos – sudarytas 10/07/08 – 1 Pataisa 
07/10/09

5 Transporto informacija:

Bendrosios  pastabos:  Visos  talpyklos  atitinka transporto nuostatų eikalavimus.  Dėl  didelių  kiekių transportavimo 
vadovaukitės tiesiogiai susijusių nuostatų nurodymais (kelias, jūra, oras).              

DOT IDENTIFIKAVIMO NUMERIS UN1978
DOT Pavojaus 2 klasė
Kelių ir traukinių klasifikacija

(TPC/ADR/TPF/RID): 23
Kelių ir traukinių gabenimo pavojaus ženklas    
              (TPC/ADR/TPF/RID): 2.1
DEGIOS DUJOS

6 Informacija apie reglamentavimą:

Talpyklų žymėjimas:

Piktograma: F+ Ypač degus

Rizika:               R12 Ypač degus

Pavojus:                S2: Laikykite atokiai nuo vaikų
S9: Laikykite ir naudokite esant tinkamam vėdinimui
S16: Laikykite atokiai nuo liepsnų ir kibirkščių. Nerūkykite.
S33: Venkite elektrostatinių krūvių.

Vadovaukitės namų taisyklėmis pagal:
Darbo kodeksą
Klasifikuotas instaliacijas
Gyvenamasias vietoves
Viešąsias prielaidas
Labai aukštus pastatus

4 Kita informacija

Produktą naudokite tik su prietaisai, nurodytais ant talpyklos. Talpyklos atitinka galiojančias saugumo taisykles. Niekada 
nebandykite pakartotinai užpildyti baliono.

Pavojai, kurie gali iškilti dėl netinkamo naudojimo, yra pagrinde susiję su gaisru, sprogimu arba dusinimu. Tokie pavojai 
gresia uždaroje patalpoje susidarius dideliam nuotekiui, nes tokiu atveju didelis suslėgtų dujų kiekis sukelia žymų deguonies 
dalies ore sumažėjimą.  
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Todėl  svarbu,  kad  visi  suskystintų  dujų  naudotojai  ir  darbuotojai  žinotų,  atsargumo priemonių  reikia  imtis  apdorojant  ir 
naudojant dujas ryšium su jų savybėmis. 

Šis MSDL buvo parengtas pagal Direktyvą 91/155/CEE (J.O. Nr. L76 del 22.03.91,p.35) pakeistą REACH Direktyvos.

Šiame dokumente pateikta informacija yra pagrįsta tiksliai nustatytais duomenimis. Tačiau, nesuteikiama jokia garantija dėl šių 
duomenų tikslumo arba  iš  jų gautų rezultatų.  Kemper S.r.l.  neprisiima jokios  atsakomybės  dėl  sužeidimų,  kuriuos patyrė 
pirkėjas  arba  tretieji  asmenys,  ir  kuriuos  sukėlė   nenormalus  naudojimasis  medžiaga,  nor  sir  buvo  laikomasi  saugumo 
priemonių. Dėl to, pirkėjas prisiima atsakomybę už naudojimasi ša medžiaga.

 Ankstesnė informacija yra pagrįsta mūsų turimomis žiniomis “Spalis 2009” 
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MATERIAL SAFETY DATA SHEET                      
(according to 2001/58/CE directive and Decree of Ministry of Health 7th September 2002 
R.E.A.Ch. Regulation 1907/2006/CEE)

Product: Chemtane 2 in Propane  MSDS Kemap – em. 10/07/08 – REV 1 07/10/09

1 Composition/Identification of the responsible on the market
1.1 Chemtane 2 in Propane 

1.2. Producer indication: 
1.2.1. Producer: Plein Air International S.r.l. – via Cavo 8/10 – 41037 Cividale di M.la – MO - Italy
1.2.2. Phone number of the person in charge: +39 0535 21334
1.2.3. Phone number for urgent call: 118 for Italy
1.2.4. E-mail of the competent person responsible for S.D.S uff.tecnico1@walkover.it
1.2.5. Distributor: Kemper S.r.l. – via Borsari 18/A – 43100 Parma – Italy
1.2.6. Phone: +39 0521 957111

2 Dangers identification

Extremely Flammable Liquid and Vapor
LIQUID CAN CAUSE SKIN AND EYE INJURY
MAY EXCLUDE OXYGEN AVAILABLE FOR BREATHING
MAY NOT GIVE LEAK DETECTION BY SENSE OF SMELL
CONTENTS UNDER PRESSURE

Hazardous in case of ingestion; Aspiration hazard if swallowed

Eye: Liquid or vapors may be mildly irritating.

Skin:  prolonged  or  repeated  contact  with the liquid may cause defatting of  the skin resulting in  drying,  redness,  and 
possibly blistering.

Inhalation: Vapors may be irritating to lungs and mucous membranes of the nose and throat.
Overexposure  may  cause  dizziness,  headache,  excitation,  drowsiness,  loss  of  coordination,  anesthesia, 

unconsciousness, and reparatory arrest. Exposure to Chemtane V in concentrations of 500 ppm for ten minutes 
was found not to be irritating to the mucous membranes or to produce local or systematic effects in humans.

Ingestion:  May cause effects similar to those of inhalation and gastrointestinal  irritation. If  swallowed,  may be aspirated 
resulting in inflammation and possible fluid accumulation in the lungs.

Chronic: Prolonged or repeated skin contact may cause dermatitis.

Target Organs: Central nervous system, liver, lungs.
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MATERIAL SAFETY DATA SHEET                      
(according to 2001/58/CE directive and Decree of Ministry of Health 7th September 2002 
R.E.A.Ch. Regulation 1907/2006/CEE)

Product: Chemtane 2 in Propane  MSDS Kemap – em. 10/07/08 – REV 1 07/10/09

3 Composition/Product identification

Ingredients 
Name

EINECS 
number

CAS 
number

OSHA PEL Index No

Propane (>96%) 200-827-9 74-98-6 1000 ppm 601-003-00-5
Soltrol 10 70024-92-9 70024-92-9 NE
Cyclopentane 206-016-6 287-92-3 600 ppm
n-Pentane 203-692-4 109-66-0 600 ppm
2-Methylpentane 203-523-4 107-83-5 500 ppm
Isopentane 201-142-8 78-78-4 NE
2,3-Dimethylbutane 201-193-6 79-29-8 500 ppm
Isohexanes 232-443-2 8030-30-6 NE
2-Propanol 200-661-7 67-63-0 500 ppm

1 First aid instructions

FIRST AID AND EMERGENCY PROCEDURES:

Eye:  Flush eyes  with running water  for at  least  fifteen minutes.  If  irritation or adverse  symptoms develop,  seek medical 
attention.

Skin: Wash skin with soap and water. If irritation or adverse symptoms develop, seek medical attention. 

Inhalation: Remove from exposure. If breathing is difficult, give oxygen. If breathing ceases, administer artificial respiration 
followed by oxygen. Seek immediate medical attention.

Ingestion: Do not induce vomiting. Seek immediate medical attention.

NOTE TO PHYSICIAN: Gastric lavage using a cuffed endotracheal tube may be performed at your discretion.

2 Fire-fighting measures

Flash Point -150_F (-101_C) LEL 2.3% UEL 9.4%

EXPLOSIVE LIMITS: (% by volume in Air): LEL 2.3% UEL 9.4%

FIRE EXTINGUISHING MEDIA: Dry chemical, foam or carbon dioxide (CO2)

SPECIAL FIRE FIGHTING PROCEDURES: Evacuate area of all unnecessary personnel. Use NIOSH/MSHA approved self-
contained breathing apparatus and other protective equipment and/or garments described in Section C if exposure conditions 
warrant. Shut off source. Water fog or spray to cool exposed containers and equipment. Do not spray water directly on fire.  
Product will float and could be reignited on surface of water.
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MATERIAL SAFETY DATA SHEET                      
(according to 2001/58/CE directive and Decree of Ministry of Health 7th September 2002 
R.E.A.Ch. Regulation 1907/2006/CEE)

Product: Chemtane 2 in Propane  MSDS Kemap – em. 10/07/08 – REV 1 07/10/09

FIRE AND EXPLOSION HAZARDS: Carbon oxides formed when burned. Highly flammable vapors which are heavier than 
air may accumulate in low areas and/or spread along ground away from handling site. Flash back along vapor trail is possible.

Unusual Fire and Explosion Hazards pressurized containers can present explosion hazard in fire.
High volatility, heavier than air.

1 Measures in case of accidental outflow

Precautions Required if Material is Released or Spilled:
Evacuate area of all unnecessary personnel. Wear Protective equipment and/or garments described in Section C if exposure 
conditions warrant. Shut off source if possible and contain spill. Protect from ignition.

Keep out of water sources and sewers.

Uncontrolled releases should be responded to by trained personnel using pre-planned procedures. Proper protective equipment 
should be used. In case of a release, clear the affected area and protect people.
Adequate fire protection must be provided. 
Minimum Personal Protective Equipment should be Level B: fireretardant protective clothing, mechanically-resistant gloves 
and Self-Contained Breathing Apparatus.  Use only non-sparking tools  and equipment.  Locate  and seal  the source  of  the 
leaking gas. Protect personnel attempting the shut-off with water-spray. Allow the gas to dissipate. Monitor the surrounding 
area for combustible gas levels, and oxygen. Combustible gas concentration must be below 10% of the LEL of Propane (see 
Section 5, Fire-Fighting Measures)  prior to entry of response personnel.  The atmosphere must contain components below 
levels listed in Section 2 (Composition and Information on Ingredients) and have at least 19.5 percent oxygen before personnel 
can be allowed in the area without Self-Contained Breathing Apparatus.  Attempt to close the main source valve prior to 
entering the area. If this does not stop the release (or if it is not possible to reach the valve), allow the gas to release in-place or  
remove it to a safe area and allow the gas to be released there.

2 Handling and storage

WORK PRACTICES AND HYGIENE PRACTICES: As with all chemicals, avoid getting this gas mixture IN YOU.
Do not eat or drink while handling chemicals. Be aware of any signs of overexposure [See Section 3 (Hazard Identification)], 
because overexposure to fatal concentrations of this product could occur without any significant warning symptoms.

STORAGE AND HANDLING PRACTICES: Cylinders should be stored in dry, well-ventilated areas away from sources of 
heat.  Compressed  gases  can  present  significant  safety  hazards.  Store  containers  away from heavily  trafficked  areas  and 
emergency exits. Post “No Smoking or Open Flames” signs in storage or use areas.

SPECIAL PRECAUTIONS FOR HANDLING GAS CYLINDERS: Protect cylinders against physical damage. Store in cool, 
dry,  well-ventilated,  fireproof area,  away from flammable materials and corrosive atmospheres.  Store away from heat and 
ignition sources and out of direct sunlight. Do not store near elevators, corridors or loading docks.
Avoid storing products by incompatible chemicals. Do not store containers where they can come into contact with moisture. 
Cylinders should be stored upright and be firmly secured to prevent falling or being knocked over. Cylinders can be stored in 
the open, but in such cases, should be protected against extremes of weather and from the dampness of the ground to prevent 
rusting.  Never  tamper  with  pressure  relief  devices  in  valves  and  cylinders.  Cylinders  should  be  separated  from oxygen 
cylinders, or other oxidizers, by a minimum distance of 20 ft., or by a barrier of non-combustible material at least 5 ft. high,  
having a fire-resistance rating of at least 0.5 hours. Isolate from other incompatible chemicals (refer to Section 10, Stability and 
Reactivity).  Storage areas  must  meet national  electrical  codes  for  Class 1 Hazardous Areas.  Post  “No Smoking or Open 
Flames” signs  in storage  or  use areas.  Consider  installation of  leak detection and alarm for  storage and use areas.  Have 
appropriate extinguishing equipment in the storage area (i.e. sprinkler system, portable fire extinguishers).
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MATERIAL SAFETY DATA SHEET                      
(according to 2001/58/CE directive and Decree of Ministry of Health 7th September 2002 
R.E.A.Ch. Regulation 1907/2006/CEE)

Product: Chemtane 2 in Propane  MSDS Kemap – em. 10/07/08 – REV 1 07/10/09

The following rules are applicable to situations in which cylinders are being used:

Before Use: Move cylinders with a suitable hand-truck. Do not drag, slide or roll cylinders. Do not drop cylinders or permit 
them to strike each other. Secure cylinders firmly. Leave the valve protection cap in-place until cylinder is ready for use.

During Use:  Use designated CGA fittings and other support equipment. Do not use adapters. Do not heat cylinder by any 
means to increase the discharge rate of the product from the cylinder. Use check valve or trap in discharge line to prevent 
hazardous backflow into the cylinder. Do not use oils or grease on gas-handling fittings or equipment.

After Use: Close main cylinder valve. Replace valve protection cap. Mark empty cylinders “EMPTY”.

NOTE:  Use only DOT or  ASME Code containers.  Earth-ground and bond all  lines  and equipment  associated  with this 
product. Close valve after each use and when empty. Cylinders must not be recharged except by or with the consent of owner. 
For additional information refer to the Compressed Gas Association Pamphlet P-1,  Safe Handling of Compressed Gases in 
Containers. Additionally, refer to CGA Bulletin SB-2 “Oxygen Deficient Atmospheres”.

PROTECTIVE PRACTICES DURING MAINTENANCE OF CONTAMINATED EQUIPMENT: Follow practices indicated 
in Section 6 (Accidental Release Measures). Make certain application equipment is locked and tagged-out safely. Always use 
product in areas where adequate ventilation is provided.

4 Exposure control/individual protection

Ventilation and engineering controls: Use with adequate ventilation to ensure compliance with exposure limits described in 
Section 3 (Composition /Information on Ingredients). Local exhaust ventilation is preferred, because it prevents dispersion of 
this gas mixture into the work place by eliminating it at its source. If appropriate, install automatic monitoring equipment to 
detect the levels of flammable gas, and oxygen.

Respiratory protection: Maintain Oxygen levels above 19.5% in the workplace. If respiratory protection is needed, use of a 
full-facepiece pressure/demand SCBA or a full facepiece, supplied air respirator with auxiliary self-contained air supply is 
required 

Eye protection: Splash goggles, face-shields or safety glasses.

Hand protection:  Wear mechanically-resistant gloves when handling cylinders of this product. If  use of this gas mixture 
involves the use of other chemicals, wear gloves appropriate for those materials.

Body protection: Use body protection appropriate for task. Cotton clothing is recommended to prevent static electric build up. 
If a hazard of injury to the feet exists due to falling objects, rolling objects, where objects may pierce the soles of the feet or 
where employee’s feet may be exposed to electrical hazards, use foot protection.

3 Physical and chemical properties

Boiling Point -42 °C (- 43.6_°F)
Specific Gravity (H2O = 1) at 25°C (77°F) and 1 atm: 0.5077
Specific Gravity (Air = 1) at 21.1°C (70°F) and 1 atm: 1.523
Vapor Density at 21.1°C (70°F) and 1 atm: 0.2612 lb/ft3 (4.183 kg/m3)
Vapor Pressure 218 PSI @ 37.78_C ; 110 PSI @ 21.1 _C
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MATERIAL SAFETY DATA SHEET                      
(according to 2001/58/CE directive and Decree of Ministry of Health 7th September 2002 
R.E.A.Ch. Regulation 1907/2006/CEE)

Product: Chemtane 2 in Propane  MSDS Kemap – em. 10/07/08 – REV 1 07/10/09

Evaporation Rate (Butyl Acetate = 1) 1.00
Solubility in Water Not Soluble
Appearance is Colorless Gas
Odor – Faint unpleasant Odor

Gas at Standard Temperature and Pressure (STP)

Freezing Point at 1 atm: -187.69°C (-305.84°F)
Flash Point (test method): -104°C (-156°F) TCC

Flammable
Flammable Limits in Air, % by volume: LOWER: 2.1% UPPER: 9.5%
Solubility in Water @ 20°C (68°F): 0.065
Autoignition Temperature: 450°C (842°F)
Molecular Weight: 44.096
Molecular Formula: C3H8

3 Stability and reactivity

Stability: Stable
Incompatibility (Materials to Avoid): oxygen and strong oxidizing agents
Hazardous Polymerization: Will Not Occur
Conditions to Avoid: Avoid exposing cylinders to extremely high temperatures, which could cause the cylinders to rupture. 
Avoiding exposing this gas mixture to incompatible chemicals.

Hazardous Decomposition Products: Carbon oxides formed when burned.

1 Toxicological information

Toxicity data: The following data are for Propane component of this mixture.
All other components are in less than 1% concentration.

PROPANE.

Skin Contact (Rabbit): Several formulations containing an isobutane-propane mixture were tested for skin irritation effects. 
All formulations contained less than 13% propane. All of the formulations containing propane caused only mild irritation.

Effects  on Short-Term Inhalation:  Guinea-pigs  breathing 5.5% propane  by volume developed tremors  after  5  minutes. 
Nausea, retching, and stupefaction were observed when animals were exposed for 30-120 minutes. All the animals survived a 
two-hour exposure and had no significant tissue damage. A gas concentration of 89% did not cause anesthesia, but depressed 
the blood pressure of cats.  Inhalation of 10 percent propane by mice and 15% by dogs cause weak cardiac sensitization, 
Presumably, all of these effects are reversible when exposure ceases. In primates, 10% propane caused some change in heart 
function. At 20% there was aggravation of these symptoms and respiratory depression.

Effects of Long-Term Inhalation: No toxicity or abnormalities were observed when monkeys were exposed to approximately 
750 ppm for 90 days. Similar results were obtained when monkeys were exposed to an aerosol spray containing 65% propane 
and isobutane.

Kemper  SRL
VIA Borsari 16/A, 43126 Scarzara, (PR)

TEL 0521/957195 fax 0521/957195

5/8



 

MATERIAL SAFETY DATA SHEET                      
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Product: Chemtane 2 in Propane  MSDS Kemap – em. 10/07/08 – REV 1 07/10/09

Suspected cancer agent: The components of this gas mixture are not found on the following lists: U.S. FEDERAL OSHA Z 
LIST, NTP, CAL/OSHA, IARC, and therefore are not considered to be, nor suspected to be cancer-causing agents by these 
agencies.

Irritancy of product: Prolonged contact may result in mild irritation of the skin. Contact with rapidly expanding gases can 
cause frostbite and damage to exposed skin and eyes.

Sensitization of product: The components of this gas mixture are not human skin or respiratory sensitizers. The Propane 
component of this gas is considered to be a weak cardiac sensitizer, based on animal testing.

Reproductive toxicity information: Listed below is information concerning the effects of this product and its components on 
the human reproductive system.

Mutagenicity: This product is not reported to cause mutagenic effects in humans.
Embryotoxicity: This product is not reported to cause embryotoxic effects in humans.
Teratogenicity: This product is not reported to cause teratogenic effects in humans.
Reproductive Toxicity: This product is not reported to cause adverse reproductive effects in humans.

2 Ecological information 

Environmental stability: This gas mixture will be dissipated rapidly in well-ventilated areas.

Effect of material on plants or animals: Due to the gaseous nature of this mixture, no adverse effect is expected in animal 
and plant, except frost produced in the presence of rapidly expanding gases may adversely affect plant life.

Effect of chemical on aquatic life: No evidence is currently available on the effects of this gas mixture on aquatic life.
Floats on top of water. Specific Gravity (H2O = 1): 0.63 at 15.6/15.6°C (60/60°F)

Does and not readily contaminate groundwater.

3 Considerations concerning disposal

Disposal by incineration is acceptable.

Waste Disposal (Insure Conformity with all Applicable Disposal Regulations): Incinerate or otherwise manage empty damaged 
cylinders at a permitted waste management facility.

5 Transport information:

General remarks: All containers conform to the requirements of the transport regulations. For the transport in quantity 
follow the prescriptions of the relevant regulations (road, sea or air). 

DOT IDENTIFICATION NUMBER UN1978
DOT Hazard Class 2
Road and train classification

(TPC/ADR/TPF/RID): 23
Road and train transport hazard label

(TPC/ADR/TPF/RID): 2.1
FLAMMABLE GAS
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6 Regulations information:

Labelling of containers:

Pictogram: F+ Extremely flammable

Risk sentence: R12 Extremely flammable

Safety sentences: S2: Keep away from children
S9: Store and use with adequate ventilation
S16: Keep away from flames or sparks. Do not smoke
S33: Avoid electrostatic charges.

Follow Home regulations regarding:
Labour code
Classified installations
Habitable places
Public premises
Very high buildings

4 Other information

Use the product only with the appliances indicated on the container. The containers conform to the safety regulations in force. 
Never try to fill up a container a second time. 

Dangers which may occur, due to a not correct use, are mainly those relative to fires or explosion or asphyxia in the case of big 
releases not ignited in confined zones if the remarkable dispersed gas quantity causes a substantial reduction of the oxygen 
percentage in the air. 

Therefore it is necessary that all L.P.G. workers and users know the precautions to adopt for the handling and the use in 
relation to their characteristics. Workers must then be trained according on their specific jobs. 

This MSDS has been prepared  according to directive 91/155/CEE (J.O. Nº L76 del  22.03.91,p.35) modified by REACH 
directive

The  information  contained  herein  is  based  on  data  considered  accurate.  However,  no  warranty  is  expressed  or  implied 
regarding the accuracy of these data or the results to be obtained from the use thereof. Kemper S.r.l. assumes no responsibility 
for injury to the vendee or third persons proximately caused by the material if reasonable safety procedures are not adhered to 
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as stipulated in the data sheet. Additionally, Kemper S.r.l., assumes no responsibility for injury to the vendee or third persons 
proximately caused by abnormal use of the material even if reasonable safety procedures are followed. Furthermore, vendee 
assumes the risk in his use of the material.

Above information are based on the knowledge in our possession on “October 2009”.
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