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SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com 
VARNOSTNI LIST 

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 
Verzija 5.0 Datum priprave/spremembe 24.02.2016 

Datum priprave 14.01.2019 

 

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja 

1.1 Identifikatorji izdelka 
Ime proizvoda : Argon 

 
Proizvod # : 295000 
Znamka : Aldrich 
Št. REACH : Za to substanco registrska številka ni na voljo, saj je substanca ali njena  

uporaba izključena iz registracije. Letna tonaža ne zahteva registracije ali 
pa je registracija planirana za kasneje. 

Št. CAS : 7440-37-1 

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe 

Identifikacija uporabe : Laboratorijske kemikalije, Proizvodnja snovi 

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista 

Družba : MIKRO+POLO d.o.o. 
ZAGREBŠKA CESTA 22 
SI-2000 MARIBOR 

 
Telefon : +386 02 614 33 00 
Faks : +386 02 614 33 20 
Elektronski naslov 
pristojne osebe, 
odgovorne za varnostni 
list 

: info@mikro-polo.si 

1.4 Telefonska številka za nujne primere 

Telefonska številka za 
nujne primere 

 +(386)-18888016 (CHEMTREC) 

 

 

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti 

 
2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi 

Razvrstitev v skladu z uredbo (EU) št. 1272/2008. 
Plini pod tlakom (Stisnjeni plin), H280 

Za celotno besedilo H-stavkov, omenjenih v tem poglavju, glej 16. poglavje. 

2.2 Elementi etikete 

Označevanje v skladu z uredbo (ES) št. 1272/2008 
Piktogram 

  
Opozorilna beseda Pozor 
 
Stavki tveganja 
H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. 
 
Izjava o varnosti 
P410 + P403 Zaščititi pred sončno svetlobo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. 
 
Dodatni stavki o nevarnosti brezbarvna 
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2.3 Druge nevarnosti 
Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno 
obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več. 

 
 

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah 

3.1 Snovi 
Formula : Ar 
Molekulska masa : 39,95 g/mol 
Št. CAS : 7440-37-1 
ES-št. : 231-147-0 
 
 
V skladu z veljavnimi predpisi, ni potrebno razkriti nobene od sestavin. 

Za celotno besedilo H-stavkov, omenjenih v tem poglavju, glej 16. poglavje. 
 

 

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč 

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč 

Splošna navodila 
Posvetujte se z zdravnikom. Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku. 

Pri vdihavanju 
V primeru vdihavanja prenesti ponesrečeno osebo na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti 
umetno dihanje. Posvetujte se z zdravnikom. 

Pri stiku s kožo 
Umijte/operite z milom in obilo vode. Posvetujte se z zdravnikom. 

Pri stiku z očmi 
Preventivno oplaknite oči z vodo. 

Pri zaužitju 
Nikoli ne dajajte nezavestni osebi nicesar peroralno (v usta). Izprati usta z vodo. Posvetujte se z 
zdravnikom. 

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli 
Najpomembnejši znani simptomi in učinki so opisani v poglavju 2.2 ali/in v poglavju 11 
 

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja 
Ni razpoložljivih podatkov 

 

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi 

5.1 Sredstva za gašenje 

Ustrezna sredstva za gašenje 
Uporabljajte pršenje z vodo, v alkoholu obstojno peno, suho kemikalijo ali ogljikov dioksid. 

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo 
Ni razpoložljivih podatkov 

5.3 Nasvet za gasilce 
Po potrebi nosite pri gašenju neodvisen (avtonomen) dihalni aparat. 

5.4 Dodatne informacije 
Vodni pršec se lahko uporablja za hlajenje neodprtih vsebnikov. 

 

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih 

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 
Izogibati se vdihavanju hlapov/megle/plina. Zagotovite zadostno prezračevanje. Evakuirajte osebje v 
varno področje. 
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Za osebno zaščito glejte oddelek 8. 

6.2 Okoljevarstveni ukrepi 
Ne pustite, da proizvod pride v odtoke. 

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje 
Hitro očistite s pometanjem ali odsesanjem. 

6.4 Sklicevanje na druge oddelke 
Za odstranjevanje glejte poglavje 13. 

 

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje 

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje 
Za previdnostne ukrepe glejte poglavje 2.2. 

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo 
Hranite/skladiščite na hladnem. Vsebnik naj bo tesno/hermetično zaprt na suhem in dobro zračenem 
mestu.  

Vsebina je pod tlakom.  
Po Nemški skladiščni klasifikaciji uvrstitev v razred (TRGS 510): Plini 

7.3 Posebne končne uporabe 
Razen možnih uporab, navedenih v poglavju 1.2, ni predvidena nobena druga uporaba 

 

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita 

8.1 Parametri nadzora 

Komponente s kontrolnimi parametri za delovno okoje 
Ne vsebuje snovi z mejnimi vrednostmi za poklicno izpostavljenost. 

8.2 Nadzor izpostavljenosti 

Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor 
Ravnajte v skladu z dobro proizvodno in varnostno prakso. Roke si umivajte pred odmori in na koncu 
delavnika. 

Osebna varovalna oprema 

Zaščita za oči / obraz 
Uporaba opreme za zaščito oči, preizkušena in potrjena na podlagi ustreznih standardov vlade, kot 
so NIOSH (US) ali EN 166 (EU). 

Zaščita kože 
Rokujte samo z rokavicami. Pred uporabo je rokavice treba pregledati. Uporabite pravilno tehniko 
odstranitve rokavic (brez dotikanja zunanje površine rokavice) da preprečite stik kože s tem 
izdelkom. Zavrzite kontaminirane rokavice po uporabi v skladu z veljavnimi zakoni in dobro 
laboratorijsko prakso. Umiti in posušiti roke. 
 
Izbrane zaščitne rokavice morajo biti v skladu z zahtevami Direktive EU 89/686/EGS in 
standardom SIST EN 374, ki izhaja iz nje. 
 
Neposredni kontakt 
Material: butilni kavčuk 
Minimalna debelina plasti: 0,3 mm 
čas prodiranja: 480 min 
Material testiran:Butoject® (KCL 897 / Aldrich Z677647, velikost M) 
 
Kontakt ob razlitju 
Material: butilni kavčuk 
Minimalna debelina plasti: 0,3 mm 
čas prodiranja: 480 min 
Material testiran:Butoject® (KCL 897 / Aldrich Z677647, velikost M) 
 
Vir podatkov:KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, telefon +49 (0)6659 87300, e-mail sales@kcl.de, 
poskusna metoda: EN374 
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Če se uporablja v raztopini, ali če se meša z drugimi snovmi, ter v razmerah, ki se razlikujejo od 
SIST EN 374, se obrnite na dobavitelja rokavic z odobritvijo ES. Ta specifikacija je le nasvet in 
mora biti ocenjena s strani higienika in varnostnega inženirja, ki je seznanjen s specifično situacijo 
uporabe v vašem primeru. Se ne sme smatrati kot dovoljenje za kakršno koli specifično uporabo. 
 
Zaščita telesa 
Neprepustna oblačila, Tip zaščitne opreme mora biti izbran v skladu s časom izpostavljenosti in 
količino nevarne kemikalije na določenem delovnem mestu. 

Zaščita dihal 
Kadar ocena tveganja pokaže, da je potrebna uporaba respiratorjev za čiščenje zraka, uporabite 
respirator za cel obraz z večnamensko kombinacijo (ZDA) ali respiratorne vložke tipa AXBEK (EN 
14387), za podporo tehničnega nadzora. Če je respirator edini način Uporaba respiratorjev in 
komponent preizkušenih in potrjenih s strani ustreznih vladnih standardov, kot so NIOSH (ZDA) ali 
CEN (EU). 

Nadzor nad izpostavljenostjo okolja 
Ne pustite, da proizvod pride v odtoke. 

 

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti 

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih 

a) Videz Oblika: Stisnjeni plin 

b) Vonj Ni razpoložljivih podatkov 

c) Mejne vrednosti vonja Ni razpoložljivih podatkov 

d) pH Ni razpoložljivih podatkov 

e) Tališče/ledišče Tališče/območje tališča: -189,2 °C - lit. 

f) Začetno vrelišče in 
območje vrelišča 

-185,7 °C - lit. 

g) Plamenišče Ni smiselno 

h) Hitrost izparevanja Ni razpoložljivih podatkov 

i) Vnetljivost (trdno, 
plinasto) 

Ni razpoložljivih podatkov 

j) Zgornja/spodnja mejna 
vrednost vnetljivosti ali 
eksplozivnosti 

Ni razpoložljivih podatkov 

k) Parni tlak Ni razpoložljivih podatkov 

l) Parna gostota 1,38 - (Zrak = 1.0) 

m) Relativna gostota Ni razpoložljivih podatkov 

n) Topnost v vodi Ni razpoložljivih podatkov 

o) Porazdelitveni 
koeficient: n-
oktanol/voda 

Ni razpoložljivih podatkov 

p) Temperatura samovžiga Ni razpoložljivih podatkov 

q) Temperatura 
razpadanja 

Ni razpoložljivih podatkov 

r) Viskoznost Ni razpoložljivih podatkov 

s) Eksplozivne lastnosti Ni razpoložljivih podatkov 

t) Oksidativne lastnosti Ni razpoložljivih podatkov 

9.2 Druge varnostne informacije 

 Relativna gostota 1,38 - (Zrak = 1.0) 
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par/hlapov 
 

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost 

10.1 Reaktivnost 
Ni razpoložljivih podatkov 

10.2 Kemijska stabilnost 
Obstojno pri priporočenih pogojih skladiščenja. 

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij 
Ni razpoložljivih podatkov 

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti 
Ni razpoložljivih podatkov 

10.5 Nezdružljivi materiali 
Močni oksidanti 

10.6 Nevarni produkti razgradnje 
V primeru požara, glejte poglavje 5 

 

ODDELEK 11: Toksikološki podatki 

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih 

Akutna strupenost 
Ni razpoložljivih podatkov 

Jedkost za kožo/draženje kože 
Ni razpoložljivih podatkov 

Resne okvare oči/draženje 
Ni razpoložljivih podatkov 

Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože 
Ni razpoložljivih podatkov 

Mutagenost za zarodne celice 
Ni razpoložljivih podatkov 
 
Rakotvornost 

IARC: Za nobeno od sestavin tega proizvoda, pri vsebnosti 0.1% ali več, MARR(IARC) ni ugotovil 
verjetne, možne ali potrjene rakotvornosti pri ljudeh. 

Strupenost za razmnoževanje 
Ni razpoložljivih podatkov 

Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost 
Ni razpoložljivih podatkov 

Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča izpostavljenost 
Ni razpoložljivih podatkov 

Nevarnost pri vdihavanju 
Ni razpoložljivih podatkov 

Dodatni podatki 
RTECS: CF2300000 
 
Navzeja, Omotičnost, Glavobol 
Kemične, fizične in strupene lastnosti tega izdelka niso bile temeljito raziskane. 
 

 

ODDELEK 12: Ekološki podatki 

12.1 Strupenost 
Ni razpoložljivih podatkov 
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12.2 Obstojnost in razgradljivost 
Ni razpoložljivih podatkov 

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih 
Ni razpoložljivih podatkov 

12.4 Mobilnost v tleh 
Ni razpoložljivih podatkov 

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB 
Snov/mešanica ne vsebuje komponent, ki so obstojne, bioakumulacijske in strupene (PBT) ali izredno 
obstojne in zelo bioakumulacijske (vPvB) v koncentracijah 0,1% ali več. 

12.6 Drugi škodljivi učinki 
 
Ni razpoložljivih podatkov 

 

ODDELEK 13: Odstranjevanje 

13.1 Metode ravnanja z odpadki 

Proizvod 
Ponudite presežne raztopine ali take, ki se ne dajo reciklirati, pooblaščenemu odstranjevalcu odpadkov.  

Kontaminirana embalaža/pakiranje 
Odstranite kot nerabljen proizvod.  

 

ODDELEK 14: Podatki o prevozu 

14.1 Številka ZN 
ADR/RID: 1006 IMDG: 1006 IATA: 1006 

14.2 Pravilno odpremno ime ZN 
ADR/RID:  ARGON, STISNJEN, RAZTOPINA 
IMDG:  ARGON, COMPRESSED, SOLUTION 
IATA:  Argon, compressed, SOLUTION 

14.3 Razredi nevarnosti prevoza 
ADR/RID: 2.2 IMDG: 2.2 IATA: 2.2 

14.4 Embalaža iz skupine 
ADR/RID:  -  IMDG:  -  IATA:  -  

14.5 Nevarnosti za okolje 
ADR/RID: ne IMDG Marine pollutant: no IATA: no 

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika 
Ni razpoložljivih podatkov 

 

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki 

 

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes  
Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. 

15.2 Ocena kemijske varnosti 
Za ta izdelek se ocena kemijske varnosti ne izvaja 

 
 

ODDELEK 16: Drugi podatki 

Celotno besedilo H-stavkov navedeno v 2. in 3. poglavju. 

H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. 
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Dodatne informacije 
Avtorska pravica 2016 Sigma-Aldrich Co. LLC. Podana licenca za izdelavo neomejenega števila 
papirnih kopij za interno uporabo. 
Zgornje informacije naj bi bile pravilne, vendar niso vse obsegajoče, zato naj bodo uporabljene le kot 
vodnik. Sigma-Aldrich Inc., ne bo odgovorna v primeru poškodbe pri rokovanju ali pri stiku z zgoraj 
navedenim produktom. Glejte nasprotno stran fakture ali embalaže za dodatne informacije in glede 
pogojev prodaje. 

 


