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VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD 
LPG MIX - BUTANE 

 

Artikel Butaan 
Mix  

Butaan/Propaan 
Mix  

Butaan/Propaan/Propilene 

PL748 190gr   

 

 
Rubriek 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE 
VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 

 
1.1. Productidentificatie 

 
Vloeibaar gemaakte gassen, normaal gesproken gedefinieerd door de afkorting LPG – 
BUTANE..  

 
Handels naam                                         : BUTAAN * 
Handelsnaam of synoniemen     : BUTAAN MISCELA  A, A01, A02, A0, A1 
CAS- nummer : 68476-40-4 
Catalogus nummer : 649-199-00-1 
EC- nummer  : 270-681-9 
ONU- nummer : 2037 
REACH nummer        : NA*** 
           
Note.:  

 EINECS ELINCS zijn een aantal stoffen gedefinieerd als "gasolie", die voornamelijk 
verschillen qua herkomst. Hun eigenschappen en kenmerken zijn over het algemeen 
vergelijkbaar en zijn dus onderworpen aan dezelfde vereisten voor de indeling en 
etikettering. De identificatie van het product en de keuze van de meest geschikte titel 
wordt  aan de fabrikant / importeur over gelaten. 

 handelsnamen en synoniemen  zijn ontleend aan de internationale regels voor het 
vervoer van gevaarlijke goederen. Voor deze stoffen, gerubriceerd onder VN 1965 
HYDROCARBONS gasmengsel vloeibaar, NOS, de volgende namen in de branche is 
toegestaan voor de omschrijving van de goederen: 

 BUTAAN voor A, A01, A02 en A0 

 *** • De BUTAAN is vrijgesteld van registratie onder bijlage V van de REACH-
verordening EG 1907/2006***  
 

 
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof en ontraden gebruik. 
 
De meest voorkomende toepassingen zijn: 
brandstof voor huishoudelijk, industrieel en agrarisch gebruik,  brandstof voor 
verbrandingsmotoren, drijfgassen, blaasmiddelen, koelmiddelen. 
1.3.  Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad  
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Fabrikant – Leverancier:  Plein Air International S.r.l. 
Adres: Via Cavo 8/10 41037 Cividale di Mirandola (MO)   
Telefoon: +39 0521 9571111 
Contact verantwoordelijke voor de veiligheid: info@walkover.it 

 
1.4. Telefoon nummer voor noodgevallen:  

+39 0521 957111 (van 08.00 to 13.00) 
 

Rubriek 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 

 
2.1.  Indeling van de stof of het mengsel 
 
Indeling overeenkomstig richtlijn 67/548/CEE:  

 F+, 
R 12 Zeer licht ontvlambaar 

 
Indeling  overeenkomstig Verordening (EG)  1272/2008 

 Codes van classe en gevarencategorie: 
Press. Gas Gassen onder druk 
Flam. Gas 1 Ontvlambaar gas Cat.1 
Carc. 1A 
Muta. 1B 
 

LET OP:  

 classificaties Carc. 1A en Muta. 1B zijn niet verplicht op grond van aantekening K, 
voor stoffen die minder dan 0,1% 1,3-butadieen gewicht / gewicht bevatten . 
Als de stof niet is ingedeeld als kankerverwekkend of mutageen, moeten ten 
minste de voorzorgsmaatregelen (P102-) P403 P210 gelden. 

 Als gevolg van het bovenstaande, het hierondervolgende Blad behandelt alleen 
stoffen die niet als kankerverwekkend en mutageen worden geclassificeerd. 

 
Gevaren codes: 

H220 
H280 

 
Gevaren aanduidingen en R zinnen 

gevaar 
H220: zeer licht ontvlambaar gas 
H280: bevat gas onder druk; kan ontploffen indien verwarmt 
P102: buiten bereik van kinderen houden 
P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken  Niet 
roken 
P410+P403: Opslaan in een goed geventileerde ruimte  en tegen zonlicht beschermen. 
P377 – Brand door lekkend gas; niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden.  
P381 –alle ontstekingsbronnen wegnemen als dat veilig gedaan kan worden.  

 
2.2. Etiketteringselementen 
De etikettering van de stof, verpakt in navulbare of niet-navulbare gaspatronen  voldoet aan de 
EN 417, en bestaat uit de volgende elementen *: 

bruno
Typewritten Text

bruno
Typewritten Text
Nederland - Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: 030 274 88 88 - België - Antigif Centrum: 070 245 245

bruno
Typewritten Text
1.3.2. importeur/ distributeur België en Nederland :  C&K nv - Nijverheidsstraat 3a - 8020 Oostkamp - België Tel: +32(0)50 31 77 77 - E-mail: info@ckfive.be
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GHS 02 
(Brandbare gassen, gevarencategorie 1) 

 

 
notitie 
* De etikettering van deze producten die voldoen aan EN417, wordt vereenvoudigd onder 
de in bijlage 1 genoemde vrijstelling, afdeling 1.3.2.1 van de verordening 1272I08. 
 
2.3. Andere Gevaren 
 
In de voorgeschreven omstandigheden van opslag en gebruik, levert  het product geen risico 
voor gebruikers op. 
Hieronder enige informatie over andere gevaarlijke omstandigheden die, zonder het bepalen 
van de indeling van de stof, kan bijdragen aan het algemene gevaar van de stof: 

-  De accumulatie van dampen in besloten ruimtes kan een explosief mengsel vormen 
met lucht vooral in gesloten ruimtes of in lege ongereinigde containers; 

-  De accumulatie van dampen in besloten omgevingen kunnen asfyxie (voor 
zuurstoftekort) produceren 

- De dampen zijn onzichtbaar zelfs wanneer de vloeistof die uitzet, nevel vormt in 
aanwezigheid van vochtige lucht; 

- De dampen hebben hogere dichtheid dan lucht en vaak stagnerenze nabij de grond, 
- Contact met de vloeistof kan ernstig letsel veroorzaken door bevriezing van de huid 

en de ogen ; 
- De verbranding produceert CO2 (koolstofdioxide), verstikkend gas. Onder 

zuurstoftekort, wegens onvoldoende verluchting / ventilatie / rook ontlading, kan het 
CO (koolmonoxide), een zeer giftig gas te produceren; 

- De sterke verhitting van de houder (bijvoorbeeld in geval van brand) veroorzaakt een 
aanzienlijke toename van fluïdum volume en druk, met het risico van barsten van de 
houder die het bevat. 
 

Rubriek 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 

 
3.1. Stof  
 
Naam van de stof                               : Koolwaterstoffen , C3-4, gasolie 
Handelsnaam of synomiemen      : BUTAAN - MISCELA  A, A01, A02, A0, A1 
CAS Nummer : 68476-40-4  
Catalogus nummer : 649-199-00-1 
EC- nummer : 270-681-9 
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De stof geïdentificeerd als BUTAAN is afgeleid van de distillatie en de verwerking van aardolie 
of door extractie en afscheiding uit aardgas of door een chemische proces. 
BUTAAN, in de commerciële samenstelling, kan kleine hoeveelheden van andere verzadigde 
koolwaterstoffen (propaan, ethaan, isobutaan en pentaan) of onverzadigd (propeen en 
butenen), die niet anders zijn dan die kenmerkend voor de stof in sectie 2 aanwezige gevaar 
bevatten. 
Bevat geen 1,3 butadieen in hoeveelheden die hoger zijn dan 0,1%. 
.Een Niveau van onzuiverheden en additieven, indien bestemd voor de verbranding , bevat een 
product denaturant, op base van  acetylaceton, in de mate van 4 g per 100 kg van LPG, zoals 
vastgesteld door de DM 1996/03/21 van het ministerie van Financiën 
 
De LPG kan ook een reuk product bevatten, gebaseerdop  tertbutilmercaptano, teneinde de 
aanwezigheid kenmaar te maken ,met  concentraties beneden de LEL volgens wet 1971/06/12, 
n. 1083. 
Een reukbaar gas moet worden geproduceerd volgens de UNI 7133 (brandbare gassen) en UNI 
EN 589 (LPG). 
De bovenstaande producten zijn aanwezig in concentraties onder de gestelde grenzen. 
. 
 
3.2. Mengsel:  
Niet van toezin 

 

Rubriek 4: EERSTE HULPMAATREGELEN 

 
4.1.  Beschrijving van de eerste hulpmaatregelen 
In caso di: 

 Inademing (gasfase): 
o Het slachtoffer uit het besmette gebied halen; 
o Onmiddelijk het slachtoffer medische hulp geven als er symptomen zijn die aan 

het inademen van dampen kunnen worden toegeschreven; 
o Kunstmatige beademing toepassen als het slachtoffer ernstige ademhalings 

problemen heeft. 

 huidcontact (vloeibare fase): 
o met water de zone van de aangetaste huid spoelen , verwijder voorzichtig de 

kleding en spoel met veel water indumenti e irrigare abbondantemente la parte 
lesa con acqua. 

o ricorrere al medico per il trattamento di eventuali lesioni da freddo. 

 Oogcontact (vloeibare fase): 
o Onmiddelijk spoelen met ruime hoevelheid water , oogleden goed open houden; 

raadpleeg onmiddelijk een arts . 

 inslikken: 
o niet van toepassing. 
 

Rubriek  5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 

 
5.1. blusmiddelen 
Kleine Butaan branden kunnen worden geblust met brandblussers  geschikt voor branden van 
klasse C, bijvoorbeeld van het type dat met chemische poeder of van het type met kooldioxide.. 
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Water of schiumbrandblussers zijn niet voldoende voor GPL branden. 
Het gebruik van brandblussers, poeder en kooldioxide is ook geschikt voor het blussen van 
branden met het vervoermiddel. 
 
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt. 
Het verbranden van de stof produceert kooldioxide (CO2), verstikkend gas. Bij gebrek aan 
zuurstof, als gevolg van onvoldoende beluchting / ventilatie kunnen giftige dampen van 
koolmonoxide (CO) geproduceerd worden. 
 
5.3. Speciale voorzorgsmaatregelen voor brandbestrijders 
Niet een brand doven tenzij u zeker weet dat u de stroom van gas kunt uitschakelen. 
tenzij u zeker weet dat u kunt uitschakelen van de stroom van gas.een onmiddellijke uitstroom 
is te verkiezen boven een gaswolk die zich uitbreidt en een  ontstekingsbron  kan vinden. Met 
koel water de tanks en cilinders afkoelen om oververhitting te vermijden . 
Grote branden, als men ze niet kan blussen door de stroom van het gas uit te schakelen, houdt 
ze onder controle door het gebruik van waterkannonen die gefractioneerde straal  spuiten. 
Gebruik water (sproeiwater of gefractioneerde straal)  om de concentratie van eventuele 
gaswolken te verdunnen. 
De speciale uitrusting voor brandweerlieden moeten helmen, vizieren, handschoenen en, in de 
meest ernstige gevallen, brand pakken en ademhalingsapparatuur zijn . 
 

Rubriek  6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET 
MENGSEL 

 
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures 

 Gebruik geen elektrische apparatuur , indien niet veilig (bijv. explosieveilig); 

 De ontstekingsbron blokkeren, indien mogelijk zonder risico;  

 Vermijd contact van de vloeistof met huid en ogen. 
 

6.1.1.Voor andere personen dan de hulpdiensten 
In geval van morsen of accidentele uitstoot van stoffen wordt het volgende aanbevolen : 

 Draag antistatische kleding van katoen of wol, en antistatische schoenen. Vermijd 
synthetische stoffen; 

  Verwijder ontstekingsbronnen en neem maatregelen voor voldoende ventilatie; 

 Isoleer de gevaren zone en ontruim het gebied; 

 Voorkom dat het gas naar laag geplaatste ruimtes gaat, (bijv. Kelders), hou er rekening 
mee dat dampen zwaarder zijn dan lucht;  

 De bevoegde autoriteiten op de hoogte stellen in overeenstemming met de plannen voor 
de hulpdiensten.. 

 
6.1.2. Voor de hulpdiensten 
In geval van morsen of accidentele uitstoot van stoffen wordt het volgende aanbevolen : 

 Draag antistatische kleding  van katoen of wol, die zowel het lichaam als de armen en 
benen bedekken; 

 Bescherm ogen met bril of vizier 

 Draag antistatische schoenen; 

 Bescherm uw handen met  geschikte handschoenen. 
 

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen 
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In geval van morsen of accidentele uitstoot van stoffen wordt het volgende aanbevolen  

 Het produkt niet in het riool of rivieren lossen. 
 

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en materiaal 

 Gering morsen – ruimte ventileren en het produkt laten verdampen. 

 Afval veilig verwijderen. 
 

RUBRIEK  7: HANTERING EN OPSLAG 

 
7.1. Handtering 

 Vermijd versprijding in de atmosfeer; 

 Behandel het product met een gesloten systeem; 

 Gebruik het produkt in goed geventileerde ruimten; 

 Niet gebruiken in de aanwezigheid van ontstekingsbronnen; 

 Gebruik vonkvrij gereedschap. 

 Behandel de juiste aarding van de apperatuur om opeenstapeling van elektrostatische 
ladingen te voorkomen tijdens het vullen. 

Voor hygiënische doeleinden wordt het volgende aanbevolen 

 Niet eten, drinken e roken in de werkgebieden; 

 Na gebruik, handen wassen; 

 Verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen , uit doen, voordat U de ruimte binnen 
gaat , waar gegeten wordt. 

 
7.2. Opslag 

 Deposito's, bottelarijen en overdracht moeten worden ontworpen, gebouwd en beheerd 
in overeenstemming met de specifieke technische voorschriften voor brandpreventie 
afgegeven door het ministerie van Binnenlandse Zaken en de technische normen die 
door de IGC en gepubliceerd door UNI. 

 In gebieden ingedeeld volgens ATEX, maak gebruik van veiligheids apparatuur en 
eletriciteit Ex, groep II G, klasse van de temperatuur niet lager dan T2. 

 De vaste tanks, zoals drukapparatuur, moeten voldoen aan de eisen van Richtlijn 97/23 / 
EG (PED) en zijn onderworpen aan periodieke controles. 

 De mobiele containers (flessen, vaten, tankwagen, enz.) Moeten voldoen aan de eisen 
van Richtlijn 2010/35 / EG (TPED) en de ADR normen 

 Niet bewaren met oxiderende gassen   
 

7.3 Specifiek eindgebruik 
De opslag en overslag van het product dat bestemd is voor gebruik voor aanstekers, lichtere 
vullingen, spuitbussen en gaspatronen met hun containers moeten voldoen aan de ADR Norm, 
met name de verpakking instructies P003 
 

RUBRIEK 8:    MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / 
PERSOONLIJKE BESCHERMING 

 
8.1 Controleparameters 
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Concentraties die gevaarlijk zijn voor professionele inhalatie, met de schade van blootstelling 
zijn afkomstig uit het document ACGIH "Threshold Limit Value (TLV's) voor chemische stoffen 
en Phisical Agenten & Biological Exposure Indices, 2006 editie (EIB). 
TLV-TWA: 1000 ppm * 
 
Een gemiddelde concentratie voor een werkdag van 8 uur, 40 uur per week,Concentrazione 
media ponderata nel tempo, su una giornata lavorativa convenzionale di 8 ore e su 40 ore 
lavorative settimanali, waarin wordt aangenomen dat bijna alle werkers herhaaldelijk worden 
blootgesteld, dag na dag, zonder negatieve effecten.  
 
* De TLV specifiek voor LPG werden in 2004 verwijderd de tabellarische waarde 
overeenkomstig met de actualisering in 2006, verwijst naar "Alifatische Alkanen [C1-C4  
 
8.2 Maatregelen ter beheersing  van blootstelling. 
 
a) Bescherming ogen/Gezicht 
 
Gebruik een veiligheidsbril, bril, gezicht schild voor bescherming tegen spatten .  
b) Bescherming van de huid 
Draag anti statische kleding, die ook die ook de bovenste en onderste ledemante bedekt. 
 
c)Bescherming van de handen 
Gebruik lederen handschoenen en thermisch isolerende handschoenen met voorarm 
bescherming (musketier) voor eventuele noodgevallen. 
 

d)  Adem bescherming 
Bij het werken op plaatsen waar gas aanwezig is, draag dan een gasmasker; 
e) thermische gevaren 
Tegen de gevaren van bevriezing d.m.v. een straal vloeistof, gebruik vizieren of 
gelaatsschermen, isolerende handschoenen en kleding om de dekking van de romp en de 
ledematen te voltooien 
 
Beheersing van milieu blootstelling 
Geen bewijs aanwezig. 
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RUBRIEK 9: FYSIEKE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 

 
9.1 informatie over fysiche en chemische basiseigenschappen 
  

Fysische toestand Vloeibaar gas onder druk 

Kleur: kleurloos 

Geur: te onderscheiden door product geur 

geurdrempelwaarde 0,2 ÷ 0,4% met geurstof 

PH: niet beschikbaar 

* Dichtheid van de vloeistof bij 15° C, in Kg/l: 0,584 (butaan), (metode ASTM D 1657) 

* Dichtheid van de damp bij 15° C, in   
  Kg/m3 

2,45 (butaan) 

Relative dichtheid van de lucht (damp fase) 2,0 (butaan)  

* Dampspanning bij 15°C, in bar: 1,8 (butaano), (metode ASTM D 1267) 

* kookpunt  in °C: - 0,5 (butaan) 

* smeltpunt  in °C: -138 (butaan) 

* Vlampunt in °C: -60 (butaan) 

* Ontstekingstemperatuur in °C: 405 (butaan)  

* kritieke punt in °C: 151 (butaan) 

Bovenste/onderste ontvlambaarheids –of 
explosiewaarden in de lucht % volume 

Onder: 1,86  
boven: 8,41 

Oplosbaarheid in water: te verwaarlozen 

** dynamische viscositeit van de vloeistof in 
Pa x s 

van 11x10-5 (propaan) tot 17x10-5 (butaan) 

 
9.2     Overige Informatie  
 

** Thermische geleidbaarheid in de vloeibare 
fase bij 15 ° C in W / mx ° C 

van 13 x 10 -2  tot 22 x 10 -2   

*** Elektrische geleidbaarheid in vloeibare 
fase (0 ° ÷ 20 ° C) in Ω-1 xm -1m -1 

1 ÷ 5 x 10 -12 (butaan) 

Geschiktheid materialeni: smelt vet en valt natuurlijk rubber aan ; 
metalen materialen corroderen niet 

oplosmiddelen methanol, ethanol, ether  

 
Note:  

* Omdat de GPL een mengsel is van propaan en butaan , mengsels verkregen als  tussenproduct worden gekenmerkt door waarden 

evenredig met de respectieve percentages.. 

** Technical Data Book – A.P.I. (2
nd

 edition, 1970) 

*** Encyclopédie des gaz – ELSEVIER (1976) 

(1) Wanneer LPG onvoldoende geurt, wordt er een geur aan toegevoegd,, zodat op tijd het Lpg geroken kan wordento. (wet 6.12.1971, n. 
1083, en norm UNI 7133). 

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT 

 
10.1 Reactiviteit 
Het kan explosief mengsel vormen met lucht 
 
10.2 Chemische Stabiliteit 
Het product is stabiel 
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10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties 
Geen bewijs van omstandigheden, wat kan leiden tot gevaarlijke reacties. 
 
10.4 te vermijden omstandigheden 
Vermijd sterke verhitting van het product en containers. 
Vermijd snelle decompressie van de containers het genereert sterke afkoeling, met 
temperaturen veel lager dan 0 ° C 
 
10.5 onverenigbare materialen  
Onverenigbaar met oxidatiemiddelen  
 
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten 
Bij ontsteking, verbranding met exotherme reactie en productie van koolstofoxiden (CO, CO2) 
Wordt niet gewezen op de mogelijke afbraak tot onstabiele producten.  
Wordt niet gewezen op de noodzaak van stabilisatoren. 
 

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 

 
11.1 Informatie over toxicologische effecten 
 
licht bedwelmend produkt wat met hoge concentraties kan verstikking veroorzaken. 
Er zijn geen aanwijzingen met betrekking tot het volgende: 
 

- Chronische toxiciteit 
- Sensibiliserend vermogen 
- kankerverwekkendheid 
- mutageniteit 
- giftiheid voor de voortplanting 

 

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE 

 
12.1  toxiciteit 
12.2 persistentie en afbreekbaarheid 
12.3 Bioaccumulatie 
12.4 Mobiliteit in de bodem 
 
Er zijn geen gegevens beschikbaar over toxiciteit en biologische afbreekbaarheid, te wijten aan 
de hoge vluchtigheid van het product, daardoor is het niet mogelijk de test te voltooien 
Als Het product in grote hoeveelheden in het milieu wordt losgelaten kan dat het gehalte ,van 
vluchtige organische stoffen (VOS) verhogen. Uitvoeren van Behandelingen in een gesloten 
kringloop moeten vermeden worden Het product is geclassificeerd in de gevarenklasse "0 - over 
het algemeen niet-vervuilend" - (bron BASF en Huels - IUCLID, bestaande chemische stoffen - 
1996) 
Ozonafbrekend vermogen (ODP) = 0 (nul) 
Niet mengbaar met water. 
 
 
 



 
VEILIGHEIDSBLAD 

(volgens ministerie van gezondheid van 7 September 2002, 

Regeling 1272/2008, Regeling 453/2010, Regeling ADR 2013 e 

2012:En417)  
Product: Gaspatronen met LPG  

(datum eerste druk Januaari 2003; herziening. VIII – Januari 2015) 

  

MSDS gaspatronen NL – em.gen 03: agg.VIII Gen 15 

 

PLEIN AIR INTERNATIONAL SRL 
SEDE E STABILIMENTO VIA CAVO 8/10 41037 CIVIDALE DI MIRANDOLA (MO) 

UFFICI AMMINISTRATIVI VIA PRAMPOLINI 1/Q  43044 LEMIGNANO DI COLLECCHIO -  PARMA 

TEL 0521/957111 fax 0521/957195 
  10 di 12 

 

 

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 

 
13.1 afvalverwerkingsmethoden 
Neem alle nodige maatregelen om verspreiding van het product in de atmosfeer te voorkomen. 
De stoffen niet in het riool of milieu weggooien. 
Niet met het afvalwater weggooien. 
In geval van verwijdering van het product in noodgevallen, is het raadzaam de verbranding 
onder controle van een technicus plaats te laten vinden. 
De verpakking niet verspreiden in het milieu na gebruik, maar gebruik de  verwijdering van afval 
in overeenstemming met de huidige wetgeving. 
Behandel lege containers zorgvuldig, de resterende butaan damp kan ontvlammen. Containers  
Niet onder druk zetten, er in snijden, lassen, boren,  of slijpen   
 

RUBRIEK  14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 

 
14.1 ONU  Nummer 

2037: kleine met gas gevulde houders, gas patronen 
14.2 ONU ladingnaam 

 UN2037: RECEPTACLES, SMALL, CONTAINING GAS (GAS CARTRIDGES) without a  
   release device, non-refillable 

14.3 Transport gevaren classe 
 Classe     2 
 Classe code    5F  
 Gevaars etiket   2.1 
14.4 Verpakkingsgroep 
 Niet van toepassing 
14.5 Milieu gevaren 
Vervoer over zee is onderworpen aan de IMDG regels, afdeling 2.1, recht onder UN 2037:, 
kleine, met gas gevulde Containers (gaspatronen) 
 
De stof is niet gevaarlijk voor het milieu. 
Lucht vervooer is onderworpen aan de normen I.C.A.O. / I.A.T.A., Afdeling 2.1, recht onder UN 
2037: kleine met gas gevuld containers (gaspatronen). 
 
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker 
Voor het begin vanhet vervoer van cilinders:  
 Er voor zorgen dat ze goed beveiligd zijn; 
 Er voor zorgen dat de kraan is afgedicht; 
 Er voor zorgen dat de dop goede manier op de kraan zit 
 

Vervoers etiket: 2.1           
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als alternatief, het symbool (vlam en nummer) zwart of wit op een rode achtergrond. 
 

RUBRIEK 15: REGELGEVING 

 
15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieuregelementen voor de stof of het 
mengsel: 

 Wetsbesluit 17 augustus 1999 n. 334 "Uitvoering van Richtlijn 96/82 / EG betreffende de 
beheersing van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen aanwezig zijn” 

 Wetsbesluit 21 september 2005, n. 238 "Uitvoering van Richtlijn 2003/105 / EG tot 
wijziging van Richtlijn 96/82 / EG betreffende de beheersing van zware ongevallen 
waarbij gevaarlijke stoffen aanwezig zijn " 

 Decreet 9 augustus 2000 "Richtlijnen voor de uitvoering van het veiligheids 
management systeem" (Min. Milieu) 

 Decreet van 26 mei 2009, n. 138 "Reglement betreffende de vormen van overleg met 
het personeel dat werkzaam is in de fabriek over  de interne noodplannen, op grond 
vanart. 11, paragraaf 5, van wetgevend decreet 17 augustus 1999 334. "(Min. TAF) 

  Decreet van 24 juli 2009, nr. 139 "Reglement betreffende de vormen van overleg van 
de bevolking over de externe noodplannen, op grond van art. 20, paragraaf 6, van 
wetgevend decreet 17 augustus 1999 334. "(Min. TAF) 

 D.M. 13 oktober 1994 "Technisch voorschrift voor brandpreventie voor het ontwerp, de 
bouw, installatie en bediening van de LPG-opslagplaatsen in vaste tanks met een totale 
capaciteit van meer dan 5 m3 en / of mobiele opslagplaatsen met een totale capaciteit 
van meer dan 5000 kg ", zoals gewijzigd (Min. Binnelandse zaken) 

 Decreet van 14 mei 2004 "technische voorschriften voor brandpreventie voor de 
installatie en werking van LPG-opslagplaatsen  met een totale capaciteit van niet meer 
dan 13 m3." (Min. Binnelandse zaken) 

 Brief van 20 september 1956, n. 74 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, voor de 
volgende onderdelen: 

 Deel twee "Veiligheidsvoorschriften voor de bouw en exploitatie van de 
opslagplaatsen van LPG-cilinders, tot 5.000 kg" 

 Deel drie “Veiligheidsvoorschriften voor de verkoop van LPG, tot 70 kg  
 Deel vier “Veiligheidsvoorschriften voor de gecentraliseerde distributie 

van LPG-cilinders, voor civiel gebruik, tot 2000 kg " 
 Wetsbesluit  12 Giugno 2012, n. 78 “voltooing van de 2010/35/CE, betreffende 

vervoerbare drukapparatuuri” 
 
15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling 

Niet van toepassing. 
 

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE 

 
Werknemers moeten worden geïnformeerd, opgeleid en getraind op basis van hun specifieke 
taken, onder de relevante bepalingen van de wet.   
Hier volgen de belangrijkste wettelijke voorschriften  en technische voorschrifte . 
Decreet    1994/10/13 (Min. binnelandse zaken), titel III, afdeling 13.1 "Persoonlijk"  
Besluit 1996/05/15 (Milieu) "procedures en veiligheidsnormen tijdens  van de overdracht van  
(LPG) tank autos en treinen” 
Decreet 10.3.1998 (Min. Binnelandse zaken) "Verplichting tot het vormen  en trainen van het 
personeel dat deel uit maakt van de brandweer” 
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Decreet  16.3.1998 (Min. Milieu) “Procedures voor informatie, opleiding en uitrusting van de 
werknemers op de plaats ". 
ADR 2015, Deel 1,  

 Hoofdstuk 1.3 “Opleiding van personen die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke 
goederen” 

 Hoofdstuk 1.4 “Veiligheids verplichtingen van gebruikers” 

 Hoofdstuk 1.10 “Beveiligheidsbepalingen” 
 

 
Legenda – afkortingen en acroniemen 
 
ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists (USA); 
ADR  Internationale overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de 
weg; 
CLP  Classification, labelling and packaging; 
D  Decreet; 
D.M.  ministeriel decreet; 
D.Lgs wetsbesluit 
Circ.  Brief 
Min.  Ministeri 
RID  Internationale overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor; 
TLV-TWA  gemiddelde concentratie voor een 8-uur per dag en 40 uur per week (chronische 

blootstelling) 
 
 
Bronnen van de gebruikte gegevens: 
 
Handbook butane-propane gases - Denny, Luxon and Hall (4th ed. 1962)  
Engineering Data Book – Gas Processors Suppliers Association (fifth revision, 1981) 
Technical Data Book – A.P.I. (2nd edition, 1970) 
Encyclopèdie des gaz – ELSEVIER (1976) 
ECB - ESIS - European Chemicals Substances Information System 
ACGIH “Threshold Limit Value (TLV’s) for Chemical Substances and Phisical Agents & 
Biological Exposure Indices (BEI’s), ediz. 2006. 
 

 
 
N.d.R. 
 
Dit veiligheidsschrift is opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) 1272/2008, 
Verordening 1907/2006 van 18 december 2006 en Verordening (EU) nr 453/2010 van 20 mei 
2010. De informatie in dit document heeft enkel betrekking op het product en kan niet geldig zijn 
als het product wordt gebruikt in combinatie met andere of voor andere dan de beoogde 
doeleinden. 
De informatie van deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van kennis op de datum 1 
januari 2013. 
De gebruikers en eindgebruikers van dit veiligheidsblad moeten hun veiligheidsblad op basis 
van scenario’s en relevante informatie. 
 




