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Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet / stoffblandingen og selskapet/ foretaket 
1.1 Produktidentifikator 

IUPAC-nomenklatur 
Synonymer 
CAS-nummer 
EINECS-nummer 

ARGON

 -- 
ikke aktuelt (dette er en blanding) 
ikke aktuelt (dette er en blanding) 

* Indeks-nummer  ikke aktuelt (dette er en blanding) 
Registreringsnr. Stoffene som utgjør blandingen er unntatt fra registrering i henhold til 

bestemmelsene i artikkel 2 (7) (a) og vedlegg IV i REACH 
 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes 

Relevante identifiserte anvendelser: Teknisk gass – industriell bruk Bruk innen sveising 
Anvendelser det frarådes mot: Alle som ikke er identifisert som relevante. 

 1.3 Detaljer vedr. leverandøren av sikkerhetsdatabladet 
Leverandør: EUROTRE S.r.l. 
Gateadresse Via A. Volta, 12/13 
Land 42024 CASTELNOVO SOTTO (RE) – ITALIA 
Telefonnr. +39 0522 485054 
Faksnr. +39 0522 964554 

* E-postadresse hsse@eurotre.re.it 

 1.4 Nødnummer 
+39 0522 485054 (arbeidstid) 

Avsnitt 2: Faremomenter 
2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen 

Klassifisering i overensstemmelse med direktiv (EU) nr. 1272/2008 [CLP] 
Trykks. Gass, H280 

 2.2 Etikettelementer 

Piktogram(mer) ang. farer 

Signalord Advarsel 
Erklæring vedr. farer H280: Inneholder gass under trykk; kan eksplodere hvis den varmes opp 
Sikkerhetssetning(er) P410 + P403: Beskytt mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted 

 2.3 Andre farer 
Beskytt mot sollys. Får ikke utsettes for temperaturer på over 50 °C/ 122 °F. 

Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om innholdsstoffer 
3.1 Blanding 

Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak 
4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak 

For evt. tvil eller vedvarende symptomer, tilkall 
lege.  
Evakuere skadede fra fareområdet til et ventilert område. 
- Ved innånding: Flytt den som er rammet til ikke-forurenset område iført selvforsynt pusteapparat. Tilkall lege Tilfør oksygen eller gi 

kunstig åndedrett dersom pusting opphører. 
- Hudkontakt: Ikke forventet å representere en betydelig fare for huden iht. forventede normale bruksforhold 
- Øyenkontakt: Ikke forventet å representere en betydelig fare for huden iht. forventede normale bruksforhold 
- Svelging: Blir ikke regnet som en potensiell eksponeringsmåte  

 4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutt og forsinket 
Vil i høye konsentrasjoner kunne forårsake kvelning.   Symptomene kan omfatte lammelse/bevistløshet.   Forflytt den som er rammet 
til  
Ikke-forurenset område iført selvforsynt pusteapparat. Gi kunstig åndedrett dersom pusting opphører.4.3 Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell nødvendig behandling 
ingen data tilgjengelige 

IUPAC nomenklatur argon 
* Index nummer Ikke inkludert i vedlegg VI

CAS nummer 7440-37-1 
EINECS nummer 231-147-0 
Konsentrasjon: ≥ 99,99% 
Inneholder ingen komponenter eller forurensninger som påvirker klassifiseringen av produktet
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Avsnitt 5: Tiltak ved brannslukning 
5.1 Slukkemidler 

Alle kjente slukkemidler kan anvendes. 

 5.2 Spesielle farer som oppstår pga. stoffet eller blandingen 
 Eksponering for brann kan føre til at sylinderen (sylinderne) sprekker og eksploderer. 

 5.3 Informasjon for brannslukningsmannskap 
I lukkede rom må du bruke selvforsynt pusteapparat  
Gå bort fra beholderen og kjøl ned med vann fra en beskyttet posisjon. Hvis 
mulig, stopp strømmen av produkter. 

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp 
6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer 

Evakuert unødvendig personale. 
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. 
Bruk selvstendig pusteapparat når du går inn på området hvis det ikke er bevist at du er trygg der. 

 6.2 Miljømessige forholdsregler 
Forsøk å stoppe utslippet. 
Hindre stoffet fra å havne i kloakksystemet, kjellere og kummer, eller andre steder hvor en konsentrasjon vil kunne være farlig. 

 6.3 Metoder og materialer til oppsamling og opprensing 
Dersom sylinderen går tapt og det kan ikke stoppes, ta sylinderen utendørs, til et ventilert område, og deretter tømmer du den i 
atmosfæren. 

 6.4 Henvisning til andre avsnitt 
For informasjon ang. personlig verneutstyr og forhold vedrørende avfallsbehandling, vennligst se avsnittene 8 og 13. 

Avsnitt 7: Håndtering og oppbevaring 
7.1 Forholdsregler for trygg håndtering 

Ikke spis, drikk og/eller røyk i arbeidsområdene eller på -anlegget. 
For containerhåndtering, bruk riktig personlig verneutstyr som vernesko og vernehansker.  Ta ikke 
stoff tilbake i sylinderen. 
Tilbakeslag av væske inn i beholderen må forhindres. 
Benytt bare skikkelig spesifisert utstyr som er egnet for dette produktet. 
Åpne ventilen langsomt for å unngå trykkslag. 
Unngå direkte kontakt med produktet. 
Håndter sylindrene varsomt, slik at du unngår voldsomme kollisjoner mellom dem eller mot andre flater, så vel som fall og andre 
mekaniske påkjenninger som vil kunne skade deres integritet/motstand. 
Vennligst kontakt leverandøren din dersom du skulle være i tvil. 

 7.2  Betingelser for sikker oppbevaring med hensyn til uforlikelighet 
Lagre beholderen på under 50 °C på et godt ventilert sted. 
Unngå kollisjoner. 

 7.3 Spesifikk sluttbruk. 
Teknisk gass – industriell bruk. Anvendelser til sveising. 

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 
8.1 Kontrollparametre 
8.1.1 Grenseverdier: ingen data tilgjengelige 

  8.2 Eksponeringskontroll 
8.2.1 (O2<18%). I høye konsentrasjoner kan stoffet forårsake kvelning. 

Sørg for egnet ventilasjon. 
Sørg for vern av hud og øyne på en mate som passer til bruksforholdene. 

8.2.2 Vern av øyne og ansikt: Bruk vernebriller og visir i overensstemmelse med EN 166 
Beskyttelse av huden: Bruk hansker i overensstemmelse med EN 388 
Beskyttelse av 
åndedrettet: 

Ingen spesiell åndedrettsbeskyttelse anbefales ved normal bruk 
med adekvat ventilasjon. 
I tilfelle utslipp, henvises det til punkt 6.1 
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Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 
9.1 Informasjon ang. grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper 
a) Utseende 
b) Lukt
c) Luktgrense 
d) pH
e) Smeltepunkt/frysepunkt

f) Utgangskokepunkt og kokeområde 

g) Flammepunkt
h) Fordampningsgrad 
i) Antennelighet (fast stoff, gass)
j) Øvre/nedre brennbarhets- eller 

eksplosjonsgrenser k) Damptrykk 
l) Damptetthet

m) Relativ tetthet (air=1)

n) Oppløselighet

o) Fordelingskoeffisient: N-oktanol/vann 
p) Selvantennelsestemperatur
q) Spaltningstemperatur
r) Viskositet

s) Eksplosive 
egenskapert) Oksiderende 
egenskaper

Fargeløs gass 
kan ikke merkes 
kan ikke fastsettes 
Ikke aktuelt 
Argon: -189,34 °C 

Argon: -186 °C (1,013 bar) 

Intet brannfarlig 
Ikke aktuelt 
Intet brannfarlig 
Intet brannfarlig 
Ikke aktuelt 

Argon: 5.7722 kg/m3 (1.013 bar ved kokepunktet)
Argon: 1.6903 kg/m3   (1.013 bar ved 15 °C) 

1,38
Argon: 67 mg/l (15 °C; 1,013 bar) 

Ikke tilgjengelig 
Ikke aktuelt 
Ikke aktuelt 
Argon: 2.1017E-04 likevekt (1.013 bar e 0 °C)

Intet eksplosivt 
Ikke aktuelt 

 9.2 Annen informasjon
Kritisk 

temperatur (°C) 
Kritisk trykk 

(bar) 
Kritisk tetthet 

kg/m3
 

Trippelpunkt 
(temperatur) 

Trippelpunkt 
(trykk) 

Argon -122.46 48.63 535.6 -189.34 °C 0.687 bar 

Avsnitt 10: 
10.1 Reaktivitet 

Inertgass 

 10.2 Kjemisk stabilitet 
Stabil under normale forhold 

 10.3 Mulighet for farlige reaksjoner 
Ingen 

 10.4 Forhold som må unngås 
 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. – Røyking forbudt 

 10.5 Uforenlige materialer 
Ingen 

 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter 
Under normale lagrings- og bruksforhold bør det ikke dannes noen farlige spaltningsprodukter. 

Avsnitt 11: Toksikologisk informasjon 
11.1 Informasjon om toksikologiske effekter 
a) akutt giftighet; ingen kjent giftvirkning fra dette produktet
b) hudkorrosjon/irritasjon; ikke klassifisert
c) alvorlig øyeskade/irritasjon; ikke klassifisert
d) sensibilisering av åndedrett ; ikke klassifisert
e) kimcellemutagenitet; ikke klassifisert
f) karsinogenitet; ikke klassifisert
g) reproduksjonstoksisitet; ikke klassifisert
h) STOT - enkel eksponering; ikke klassifisert
i) STOT - gjentatt eksponering; ikke klassifisert
j) aspirasjonsfare; ikke klassifisert
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Avsnitt 12: Økologisk informasjon 
12.1 Giftighet 

Ingen kjent miljøskade er forårsaket av dette produktet. 

 12.2 
Ingen data tilgjengelige. 

 12.3  Bioakkumulasjonspotensial 
Ingen data tilgjengelige. 

 12.4 Mobilitet i jord 
Ingen data tilgjengelige. 

 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering 
Rapport om kjemikaliesikkerhet kreves ikke 

 12.6 lige virkninger 
Ingen data tilgjengelige. 

Avsnitt 13: Hensyn å ta ved avhendelse 
13.1 Prosedyrer ved avfallshåndtering 

Får ikke slippes ut der akkumulering kan være farlig, men ut i atmosfæren og godt ventilerte steder. 
Våre gassflasker kan ikke fylles på nytt. Hvis sylinderen må ødelegges, ta kontakt med forhandler eller leverandør for særskilt 
veiledning. 

Se avsnitt 6 og 7 for håndtering og tiltak ved utilsiktet lekkasje av avfall. 

Avsnitt 14: Informasjon ang. transport 
14.1 UN-nummer 

UN 1006 

 14.2 UN fullt forsendelsesnavn 
KOMPRIMERT GASS, N.O.S. argon/karbondioksid) 

 14.3 Transportfareklasse(r) 
2.2 

 14.4 Emballasjegruppe 
ikke 
tilgjengelig 14.5 Farer for miljøet 
ikke 
tilgjengelig 14.6 Særlige forholdsregler for bruker 
Unngå transport på kjøretøyer der lasterommet ikke er skilt fra førerhytten. 
Se til at sjåførene er klar over de potensielle farene ved lasting og at de er i stand til å handle i nødstilfeller. Pass 
på at sylindrene er godt sikret. 

 14.7 Transport i bulk i henhold til vedlegg II i Marpol og IBC-koden 
ikke 

Yitltgjeerlniggeerlieginformasjon 
Sjøtransport  
EMS: F-C, S-V  
Fullt forsendelsesnavn: KOMPRIMERT GASS, N.O.S. argon

 Flytransport: 
Last Pkg Inst: 200 

Maks. nettomengde/Pkg: 150 kg 
Passasjer Pkg Inst: 200 

Maks. nettomengde/Pkg: 75 kg 
ERG-kode: 2 l 

Avsnitt 15: Informasjon om forskrifter 
15.1 Bestemmelser ang. sikkerhet, helse og miljø/lovgivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen 

Seveso-direktiv 2012/18/EU; ikke dekket. 

 15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering 
En CSA behøver ikke å gjennomføres for dette produktet 

tYitltgjeerlniggeerliegi nformasjon 
Sjøtransport  
EMS: F-C, S-V  
Fullt forsendelsesnavn: KOMPRIMERT GASS, N.O.S. (argon/karbondioksid) 
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 Avsnitt 16: Annen informasjon 
* Symbolet * indikerer at informasjonen er oppdatert til dagens versjon.

GENERELL BIBLIOGRAFI:
1. (EU) Forskrift nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet (REACH)
2. (EU) Forskrift nr. 1272/2008 fra Europaparlamentet (CLP)
3. Retningslinjen “Assogastecnici” - utgitt i mai 2010
4. ESIS: Europeisk informasjonssystem for kjemiske stoffer

Merknad for brukeren: 
Informasjonen i dette arket er basert på tilgjengelig kunnskap på tidspunktet for vår siste revisjon. 
Brukeren må kontrollere at opplysningene er riktige og fullstendige for det spesifikke produktets formål. 
Dette dokumentet får ikke betraktes som en garanti for spesifikke egenskaper ved produktet. 
Ettersom bruk av produktet ikke faller inn under vår direkte kontroll, må brukeren bære det fulle ansvaret for å overholde alle 
regler og forskrifter knyttet til hygiene og sikkerhet. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for utilbørlig bruk. 




