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1. Produkt identifikation 

Produktnavn:  SOLO C3 CO testgas 
Bestillingsnummer:  EMISOLO-C3 
 
Leverandør:  Schneider Electric A/S 
 Lautrupvang 1 
 2750 Ballerup 
 88 30 20 00 
 
Fabrikant:  No Climb Products Ltd 
 Edison House 
 163 Dixons Hill Road 
 Welham Green 
 Hertfordshire, AL9 7JE 
 UK 
 +44 1707 282777 

2. Indhold 

Indhold: ca. 1850ppm Kulmonooxid 
Trykbærende medium: Nitrogen 

3. Fare identifikation 

Indånding: Høje koncentrationer kan forårsage 
kvælning. 
Brandfare: Ikke-brændbar. 
Eksplosionsrisiko: Dåsen er under tryk og kan 
eksplodere ved opvarmning til over 50°C. 

4. Førstehjælp 

Indånding: Høje koncentrationer kan forårsage 
kvælning. Symptomer kan være bevidsthedstab 
og manglende bevægelighed. Brug iltudstyr og 
bring vedkommende ud i frisk luft. Tilkald læge. 
Giv hjertemassage, hvis åndedrættet er stoppet. 

5. Brandbekæmpelse 

Slukning: Dåsen indeholder luftformig gas under 
tryk. I tilfælde af brand køles dåserne ned med 
vand for at undgå trykstigning og deraf følgende 
eksplosion. Ved eventuel eksplosion vil dåsens 
indhold ikke bidrage til yderligere brand, men 
fragmenter af dåsen kan spredes over et større 
område. 

6. Forholdsregler ved utilsigtet udslip 

Dåsens indhold er så lille, at et utilsigtet udslip 
ikke vil have betydning.

 

7. Håndtering og opbevaring 

Opbevaring: Opbevar dåsen i køligt, godt 
ventileret område uden direkte solindstråling og 
ved en temperatur under 50°C. 
Håndtering: Dåsen er under tryk og må ikke 
punkteres eller åbnes. 
Brug: Sørg for god ventilation i testområdet. 
Undgå at indånde testgassen. Brug kun dåsen 
sammen med Solo testudstyr. 

8. Eksponering/personlig beskyttelse 

Indånding: Beskyttelsesudstyr er ikke nødvendig 
ved normal brug. Sørg for tilstrækkelig ventilation. 
Personlig beskyttelse: Er ikke nødvendigt. 

9. Fysiske og kemiske egenskaber 

Udseende: Farveløs luftart 
Relativ vægtfylde: Tungere end luft 
Opløselighed i vand: Lav opløselighed 
Lugt: Ingen 

10. Stabilitet og reaktivitet 

Stabilt under normale omstændigheder 

11. Toksikologisk information 

Ved normal brug er risikoen for helbredsskader 
meget lille. 

12. Økologisk information 

Ingen påvirkning 

13. Bortskaffelse 

Undlad at tømme dåsen på steder, hvor gassen 
kan akkumuleres. 
Dåsen er under tryk og må ikke punkteres eller 
åbnes. 
Bortskaffes som almindeligt affald. 

14. Transport information 

Forsendelsesnavn: Compressed gas, N.O.S. 
Varekode: 38249099 
UN nummer: UN 1950 
Landtransport (ADR/RID): ADR/RID klasse: 2.2, 
gas under tryk. Klassifikationskode 5°A. 
Søtransport: IMDG klasse: 2; side 2102. 
Lufttransport: ICAO/IATA klasse: 22 
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15. Forskriftmæssige oplysninger 

Produktet er klassificeret og mærket i 
overensstemmelse med relevante EC direktiver. 
Klassificering: Ikke-brændbar. 
Risikotekst: 
R61 Kan skade barnet under graviditeten 
Sikkerhedstekst: 
S2: Opbevares utilgængeligt for børn 
S3: Opbevares køligt 
S9: Emballagen skal opbevares på et godt 
ventileret sted 
S23: Undgå indånding af gas 
S45: Ved ulykkestilfælde eller ved Ildebefindende 
er omgående lægebehandling nødvendig 
S51: Må kun bruges på steder med god 
ventilation 

16. Yderligere information 

SOLO C3 CO testgas må kun anvendes sammen 
med SOLO testsæt. 
Revisionsstatus: 
1. Nyt sikkerhedsdatablad 10.12.2003 
Oplysningerne er baseret på vor nuværende viden 
og bør opfattes som en beskrivelse af de 
sikkerhedskrav, der stilles til produktet. 
Oplysningerne er ingen garanti for produktets 
egenskaber. Vi forbeholder os ret til ændringer 
uden forudgående meddelelse. 


