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1. IDENTIFICAREA SUBSTAN ŢEI / PREPARATULUI CHIMIC 
PERICULOS  ŞI A FIRMEI / INTREPRINDERII 

 
Denumire produs: 
Izobutan, lichefiat.  
Formula chimic ă: C4H10 
Utiliz ări : 
Produsul este furnizat pentru uz industrial. 
Principale utilizări: etalonare şi calibrare aparatura de 
laborator,sinteze chimice.  
Produc ător: 
Linde AG, Werksgruppe Technische Gase 
Seitnerstraße 70, D-82049 Höllriegelskreuth 
Distribuitor: Linde Gaz Romania, str. A. Imbroane, nr.9, Timisoara 
Telefon de urgen ţă: 0740-026026 

 
2. IDENTIFICAREA RISCURILOR 

 
Clasificarea substan ţei sau amestecului 
Clasificare EC conform 1272/2008/EG (CLP) 
Gaz compr. - Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în 
caz de încălzire. 
Gas infl. 1 - Gaz extrem de inflamabil. 
- Exploziv în contact sau fără contactul cu aerul. 
Clasificare EC conform 67/548/EG & 1999/45/EG 
F+; R12, R5, R6 
Încălzirea poate cauza explozie. 
Exploziv la sau fără contactul cu aerul. 
Extrem de inflamabil. 
Informa ţii despre riscurile pentru om si mediu 
Gaz lichefiat. 
Elementele etichetei 
- pictograme de etichetare 

 
- Semnal 
pericol 
- Riscuri 
H280 Conţine un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de 
încălzire. 
H220 Gaz extrem de inflamabil. 
EUH006 Exploziv în contact sau fără contactul cu aerul. 
- Măsuri de precau ţie 
Măsuri preventive de precau ţie 
P210 A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări 
deschise/suprafeţe încinse. – Fumatul interzis. 
Măsuri de precau ţie la reac ţii 
P377 Incendiu cauzat de o scurgere de gaz: 
Nu încercaţi să stingeţi, decât dacă scurgerea poate fi oprită în 
siguranţă. 
P381 Eliminaţi toate sursele de aprindere, dacă acest lucru se 
poate face în siguranţă. 
Măsuri de precau ţie la depozitare 
P403 A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. 

 
 
 
 

3. COMPOZITIA / INFORMAŢII DESPRE INGREDIENTE 
 
Substan ţă/Preparat: Substanţă.  
Compozi ţie/Impurit ăţi: 
Nu conţine alte componente sau impurităţi care să influenţeze 
clasificarea produsului. 
CAS Nr: 00075-28-5  
EEC Nr (dup ă EINECS): 200-857-2  
 
Număr de înregistrare REACH : 
Indisponibil. 
Nu conţine alte componente sau impurităţi care să influenţeze 
clasificarea produsului. 
 

4. MĂSURI DE PRIM-AJUTOR 
 
Inhalarea 
În concentraţii ridicate poate cauza asfixierea.Simptomele pot 
include pierderea mobilităţii/cunoştinţei. În concentraţii scăzute 
poate avea efect narcotic. Simptomele pot include greaţă, dureri de 
cap, senzaţia de vomă şi pierderea coordonării. Evacuaţi victima din 
zona contaminată, folosind aparat de respiraţie autonom.Victimelor 
li se vor asigura consult medical imediat, repaus la pat şi căldură.În 
cazul producerii unui stop respiratoriu este necesar să se efectueze 
respiraţie artificială. 
Contactul cu pielea şi ochii 
Spălaţi zona afectată cu multă apă, pe o durată de cel puţin 15 
minute. În caz de degerături stropiţi cu apă zona afectată, cel puţin 
15 minute. Aplicaţi apoi un pansament steril. Se va apela imediat la 
consult medical. 
Ingerarea 
Ingerarea nu se consideră ca posibil contact.  
 

5. MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 
 
Riscuri specifice 
Acţiunea focului asupra recipientului poate cauza 
spargerea/explozia acestuia.  
Produse de ardere periculoase 
Arderea incompletă poate genera monoxid de carbon. 
Substan ţe de stingere adecvate 
Pot fi utilizate toate materialele de stingere cunoscute. 
Proceduri speciale 
Dacă este posibil se vor opri scurgerile de gaz. Se va izola 
recipientul într-o zonă de protecţie sau se va răci continuu dintr-o 
poziţie protejată. Nu stingeţi flacăra gazului decât dacă este absolut 
necesar. Se pot forma amestecuri explozive prin reaprindere. 
Stingeţi orice alt foc.  
Echipament de protec ţie special pentru pompieri 
Se va folosi aparat de respiraţie autonom.  
 

6. MĂSURI IMPOTRIVA PIERDERILOR ACCIDENTALE  
 
Măsuri de protec ţie personal ă 
Se va evacua zona. Se vor elimina orice surse de aprindere.Se va 
asigura ventilaţie adecvată. Dacă se constată că există o atmosferă 
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periculoasă, la intrarea în zona contaminată se va folosi aparat de 
respiraţie autonom. 
 Măsuri de protec ţie a mediului 
Se va împiedica pătrunderea gazului în canalizări, pivniţe, subsoluri 
sau în orice alte locuri unde acumularea poate deveni 
periculoasă.Se va încerca oprirea scurgerilor de gaz. 
Metode de cur ăţire 
Încăperile vor fi foarte bine ventilate.  Se va interzice accesul în 
zonă, precum şi folosirea oricăror surse de aprindere, până când 
gazul nu s-a evaporat complet (nu se mai observă urme de îngheţ 
pe sol).  
 

7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE 
 
Manipulare şi depozitare 
Echipamentul trebuie legat la centura de pământare. Se va evita 
pătrunderea apei în recipient. Inertizaţi instalaţia (eliminati aerul) 
înainte de introducerea gazului. Se va evita recircularea gazului în 
recipient. Se vor utiliza numai componente de echipare care 
corespund naturii produsului, la presiunea şi temperatura prescrisă. 
În caz de neclarităţi se va consulta furnizorul de gaz. Feriţi produsul 
de orice sursă de aprindere (inclusiv descărcări electrostatice). La 
depozitare, feriţi produsul de contactul cu gaze oxidante sau alte 
substanţe oxidante. Se vor studia instrucţiunile de manipulare a 
recipienţilor primite de la furnizor. Păstraţi recipienţii la temperaturi 
sub 50°C, în locuri bine ventilate. 
 

8. CONTROLUL EXPUNERII / PROTECŢIE PERSONALA 
 
Limita (concentra ţia) maxim ă de expunere 
Germania: MAK: 1000 ppm (TRGS 900 6/1994) 
Marea Britanie: LTEL: 500 ppm (EH40/95) 
 
Măsuri de protec ţie personal ă 
Se va asigura ventilaţie adecvată. Nu se va fuma pe timpul 
manipulării produsului.   
 

9. PROPRIETĂŢI FIZICO-CHIMICE ALE SUBSTANTEI / 
PREPARATULUI CHIMIC PERICULOS 

 
Masa molar ă: 58 
Punct de topire: -159 °C  
Punct de fierbere: -12 °C  
Temperatura critic ă: 135 °C  
Densitate relativ ă, gaz: 2 (air=1)  
Densitate relativ ă, lichid:  0.59 (water=1)  
Presiunea vaporilor la 20°C: 3 bar  
Solubilitate mg/l ap ă: 54 mg/l  
Aspect/Culoare: gaz incolor  
Miros:  miros de dulceag, nu poate fi sesizat la concentraţii 
scăzute. 
Uneori se folosesc odorizanţi.  
Proprietăţi insuficiente pentru a determina concentraţiile ridicate.  
Temperatura de autoaprindere: 460 °C  
Limite de explozie  (% vol. in aer):  1,8-8,5 volume in aer.  
 
 

10. STABILITATE ŞI REACTIVITATE 
 
Stabilitate şi reactivitate 

Poate forma amestecuri explozive cu aerul. Poate reacţiona violent 
cu oxidanţii.  
 

11. INFORMAŢII TOXICOLOGICE 
 
Informa ţii generale 
Nu se cunosc proprietăţi toxicologice pentru acest produs. 
 

12. INFORMAŢII ECOLOGICE 
 
 Informa ţii generale 
Nu se cunosc proprietăţi care dăunează mediului, pentru acest 
produs. 
 

13. MASURI PRIVIND EVACUAREA SUBSTANTEI / 
PREPARATULUI CHIMIC PERICULOS 

 
Considera ţii generale 
Nu se va purja în spaţii în care există riscul de formare a 
amestecurilor explozive cu aerul. Gazul rezidual va fi ars prin 
direcţionare spre un arzător prevăzut cu opritor de flacără. Nu 
purjaţi spre locuri în care acumulările pot deveni periculoase. La 
nevoie se va consulta furnizorul produsului.  
 

14. INFORMATII DESPRE TRANSPORT 
 
Denumire uzual ă de ambalare: 
Izobutan. 
Număr de identificare interna ţional: UN 1969 (ADR/RID)  
Clasa/Grupa: 2.1   
ADR/RID articol Nr.: 2, 2F 
Numărul fi şei CEFIC: 2 
Numărul grupei CEFIC:  20g11  
Etichetare ADR 
Eticheta 3: gaz inflamabil.  
Alte informa ţii privind transportul 
Nu se transportă decât în vehicule la care cabina şoferului este 
separată de platforma pentru marfă. Conducătorul vehiculului va 
cunoaşte posibilele pericole ale încărcăturii şi va fi înstruit, în 
prealabil, cum să acţioneze în caz de pericol sau accident. Înainte 
de efectuarea transportului recipienţilor asiguraţi-vă că sunt fixaţi 
ferm şi: 
- ventilele recipienţilor sunt închise şi nu au scăpări; 
- toţi recipienţii au montate capacele de protecţie a ventilelor; 
- există o ventilaţie corespunzătoare; 
-     se respectă toate regulile impuse de autorităţi.  
 

15. INFORMATII PRIVIND REGLEMENTARILE SPECIFICE 
APLICABILE 

 
Număr conf. Anexa I din Dir 67/548 transpus ă în legisla ţia 
român ă prin L 263 / 2005: 
601-004-00-0.  
 

16. ALTE INFORMAŢII 
 
Asiguraţi-vă că sunt respectate toate prevederile legale referitoare 
la acest produs. Contactul cu lichidul poate cauza arsuri reci. Se vor 
instrui operatorii pentru a înţelege riscul de inflamabilitate. Riscul de 
asfixiere nu trebuie ignorat, pe durata instructajelor şi acesta va fi 
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prelucrat permanent. Înainte de a se folosi acest produs în cadrul 
unui nou proces tehnologic sau încercare de laborator, se va 
elabora un studiu de compatibilitate şi unul de securitate a muncii. 
Informaţiile desprinse din aceste studii vor constitui baza pachetului 
informaţional ce va asigura utilizatorii şi mass media de lipsa 
oricăror riscuri de accidente sau incidente. 

Indica ţii: 
Toate datele de mai sus reprezintă nivelul cunoştinţelor furnizorului. 
Acestea nu reprezintă o asigurare contractuală a proprietăţilor 
calitative ale produsului. 
 

 


