
Karta charakterystyki 

1、Informacje o produkcie i firmie  

Nazwa produktu: Sprężone powietrze  

Part No.: CK-CAD2; CK-CAD4  

Opis: Sprężone powietrze   

Nazwa firmy: Gembird Electronics Ltd. Add: Building B, ShiFeng Industry District, Huaning 

Road, DaLang Street, LongHua District, Shenzhen, China  

2、Zarys kwalifikacji niebezpieczeństwa substancji: łatwopalny gaz pod wysokim ciśnieniem. 

Najważniejsze zagrożenia, niebezpieczeństwa i skutki: gaz nie jest korozyjny ale jest palny. Gdy 

w stanie cieczy narażony jest na działanie powietrza pobierze z powietrza mnóstwo ciepła, 

następnie odparuje w związku z tym istnieje ryzyko uszkodzenia skóry ludzkiej przy zetknięciu z 

cieczą. Gdy gaz jest uwalniany z rurki uwalnia wybuchowa mieszanina gazów, która będzie 

rozprzestrzeniała się po całym otoczeniu. Opary gazów są cięższe od powietrza i przebywają 

przy gruncie. Kiedy opary napotkają iskrzenie lub otwarty ogień dojdzie do zapłotu. Mieszanina 

gazu będzie zalegać przy powierzchni ziemi. Gdy dojdzie do zapłonu może dojść do 

rozprzestrzenienia się ognia na odległość. Ponadto po odparowaniu gazu jego wydajność 

wzrasta. Jeśli gaz jest uwalniany w zamkniętym pomieszczeniu ( nawet jeśli nie ma źródła 

spalania ) może dość do duszności z powodu zmniejszonej zawartości tlenu w powietrzu. 

Dlatego miejsce używania produktu powinno być odpowiednio wentylowane ,a układ 

wentylacyjny nie powinien mieć źródeł spalania. Niebezpieczne działanie lekko narkotyczne. 

Kiedy ciało ludzkie jest narażone na kontakt z gazem o wysokim stężeniu 7,5% jego wygląd nie 

zmienia się, można jedynie odczuwać dyskomfort, ponadto przy kontakcie gazu skroplonego ze 

skórą może dość do stanu zapalnego lub odmrożenia.  

Efekt ekologiczny: efekt oddziaływania na jonosferę i globalne ocieplnia można znaleźć w pkt  

12. Raport oddziaływania na środowisko. Ze względu na strukturę węglowodorów, może stać się 

fotochemicznym utleniaczem, czas życia w górnych warstwach atmosfery jest 3-30 godz. 

3、Klasyfikacja składników dla substancji podstawowej i mieszaniny 

Composition  Chemical  CAS No.  Zawartość 

name  formula   (Jakość %)  

ETER 

DIMETYLOWY 

(DME)  

(CH2)2O  115-10-6  100%  

4、Środki nadzwyczajne  

Po kontakcie z gazem o wysokiej koncentracji(inhalacji) osoba narażona na kontakt powinna 

niezwłocznie przejść do pomieszczenia ze świeżym powietrzem. Ciało osoby powinno być 

owinięte kocem itd by ją ogrzać i uspokoić. Leczenie lekarskie powinno nastąpić szybko. Jeśli 

osoba przestała oddychać lub słabo oddycha jej ubrania powinne zostać rozpięte aby zapewnić 

drożność dróg oddechowych i powinno się przeprowadzić sztuczne oddychanie. Osoba powinna 

wdychać tlen zgodnie z konkretną sytuacją, leczenie lekarskie powinno być przeprowadzona 

najszybciej jak to możliwe 



Po kontakcie powietrza z ludzką skórą nie stanie się jej nic złego. Jeśli wystąpił kontakt z gazem 

w formie płynnej może dojść do uszkodzenia skóry. W tym momencie zroszone ubrania, buty 

skarpetki itd powinne być niezwłocznie oczyszczone z płynu a części złączone  oczysczone za 

pomocą zimnej lub ciepłej wody. Jeśli wystąpiło podrażnienie należy skonsultować się z 

lekarzem 

Po kontakcie płynu z oczami: natychmiast przemyć oczy pod bieżącą czystą wodą przez ponad 

15 minut następnie skorzystać z pomocy lekarskiej 

Po wypiciu: gdy urządzenie jest gazem w zwykłej temperaturze i pod normalnym ciśnieniem, 

jest to niemożliwe, aby pić, gdy jest on zwykle używany. 

5、Środki nadzwyczajne zagrożenie dla środka gaśniczego: woda, suchy proszek chemiczny 

(ABC), dwutlenek węgla metody gaśnicze: jeśli pojemnik jest w zasięgu – blisko ognia powinien 

zostać przeniesiony w bezpieczne miejsce. Jeśli nie może być przeniesiony powinien zostać 

schłodzony przez wtryskiwanie wody w celu uniknięcia uszkodzenia pojemnika. Jako że 

pojemnik może pękać, należy zachować odpowiedni dystans podczas chłodzenia. Jeśli gaz 

ulatnia się z pojemnika z powodu wysokiej temperatury, to 

Oznacza to, że pojemnik może eksplodować. W tym czasie, personel powinien schować się w 

bezpiecznym miejscu. Jeśli można zapewnić bezpieczeństwo chłodzenie powinno następować 

poprzez spryskiwanie dużą ilością wody co może doprowadzić do zatrzymania wycieku gazu, 

jeśli nastąpiło częściowe zablokowanie wycieku gazu nie należy doprowadzać do wygaśnięcia w 

przeciwnym razie może dość do nagromadzenia mieszaniny gazów i wybuchu  

6、Środki nadzwyczajne w przypadku wycieku 

Jeśli to możliwe należy zapobiec wyciekowi gazu z pojemnika. Jeśli wyciek nie może być 

zatrzymany pojemnik należy przenieść na otwartym terenie wolnym od źródeł zapłonu i tam 

uwolnić gaz. Gdy występuje duży wyciek gazu miejsce winno być odgrodzone aby nie dopuścić 

do kontaktu z innymi pracownikami, jeśli to konieczne pracownicy przebywający w pobliżu 

wycieku powinni w miarę możliwości wstrzymywać oddech. 

Sprawy wymagające uwagi dla ludzkiego ciała: personel, który jest w korzystnym kierunku 

wiatru winien opuścić pomieszczenie i gaz powinien zostać w pełni wypuszczony w wentylacji 

zachowując wszelkie środki ostrożności  

Sprawy wymagające uwagi dla środowiska: Brak specjalnych wymagań. 

Bezpieczeństwo: w razie potrzeby, odzież ochronna, kombinezon ognioodporny, aparat do 

oddychania, inhalator tlenu, rękawice gumowe lub długie gumowe buty 

7、Środki ostrożności które należy zachować podczas handlu i magazynowania: 

① Kiedy rozpylany, zachować 1-3 sekundowe przerwy między użyciem. Jeżeli spray będzie 

rozpylany ciągiem, temperatura pojemnika gwałtownie spadnie.  

②Zachować odległość 10 cm od powierzchni.  

③Nie celować w ludzi.  



④Po zmieszaniu z powietrzem może dawać mieszankę wybuchową, wyciek gazu musi być w 

pełni monitorowany. Należy uniemożliwić kontakt gazu z gorącymi przedmiotami, silnymi 

kwasowymi czynnikami które mogą iskrzyć. Nie stosować w pobliżu płomieni i łuków 

elektrycznych. Nie powinno być wykorzystywane na obiektach, które mogą elektryzować.  

⑤Nie używać przez długi czas w pomieszczeniach w których gaz może się łatwo 
gromadzić. Pomiędzy użyciem powinny być zachowane przerwy 

⑥Nie używać w dużej ilości w zamkniętych pomieszczeniach.  

⑦Gaz jest niebezpieczny dla ludzi, unikać wdychania.  

⑧Nie używać w dużej ilości naraz.  

Środki ostrożności podczas przechowywania:  

① Pojemnik powinien być przechowywany w pozycji stojącej. 

② Przechowywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z niską temperaturą 

powietrza, bez bezpośredniego dostępu światła słonecznego.  

③ Pojemnik należy przechowywać w suchym miejscu by zapobiec korodowaniu 

produktu poprzez wilgoć lub krople wody.  

④ Temperatura w której przechowujemy pojemnik powinna być zachowana 
poniżej 40℃. 

⑤ Należy chronić pojemnik przed uszkodzeniami ze względu na ruch itp. Zawór 
powinien być chroniony przed uszkodzeniem. 
⑥ Nie trzymać w pobliżu otwartego ognia, gorących oparów i iskier. 

⑦ Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.  

8、Środki ostrożności: Obowiązkowe stężenie: brak 

Dozwolone stężenie: Za dozwoloną wartość przyjmuje się tą ustaloną przez Holenderski rząd na 

podstawie badań na zwierzętach, która wynosi 10,000 ppm. Urządzenia niezbędne do 

zapewnienia bezpieczeństwa: Jeśli używany wewnątrz budynku należy albo uszczelnić miejsce 

użycia lub zastosować urządzenia wentylacyjne. Powinny być używane urządzenia odporne na 

wybuch, wentylator wyciągowy itp. W pobliżu miejsca używania powinny znajdować się : 

umywalka, urządzenie do płukania itp. Miejsce to powinno być dobrze oznaczone.  

Środki ostrożności: maseczki, gogle, rękawice ochronne, ubiór ochronny itp. Powinny być 

traktowane jak niezbędne. 

9、Własności fizykochemiczne 

 Eter dimetylowy 

Wygląd Bezbarwny i przezroczysty skroplony gaz 

Zapach Delikatnie słodki 

Temp. wrzenia -24.82℃ 

Temp. topnienia -141.5℃ 

Temp. zapłonu -41.1℃ 

Temp. 350℃ 



samozapłonu 

Granica 

wybuchowości 
3.4-27vol% 

Udział cieczy 0.661(20℃) 

Udział pary  1.59(air =1、25℃、1013,25 hPa)  

Rozpuszczalność 

w wodzie  
7.0g/100g H2O(18℃1013,25 hPa、)  

10、Stabilność i reaktywność: Jeśli znajduje się w obojętnej atmosferze może być termo 

stabilny nawet przy temperaturze 400℃. Przy normalnej temperaturze i ciśnieniu nie chętnie 

wchodzi w reakcje kwasowo-zasadowe.  

Obiekt jest chemicznie obojętny.  

Korozja: bez specjalnych właściwości. Gaz wybucha gdy stężenie gazu w powietrzu wyniesie 

między 3,4 – 27 procent objętości.  

11、Eter dimetylowy został sklasyfikowany jako środek o toksyczności ostrej（mała mysz 

poddana inhalacji） LC50:300g/m
3
,（Duża mysz poddana inhalacji） 

LC50:385,940ppm/30min. Toksyczność chroniczna（Duża mysz poddana inhalacji） 

20,000ppm/30 tygodni’ niebezpieczna dla wątroby 

Drażniący dla skóry: Kontakt skóry z gazem w stanie ciekłym może powodować jej odmrożenie. 

Drążniący dla błon śluzowych np. dla oczu.  

Mutagenność (Salmonella) 119,000ppm / 48 godz. bez teratogennego zmienności (duże białe 

myszy po inhalacji) 28,000ppm / 6 ~ 15 dni bez teratogennego rakotwórczości i toksyczności 

bez innego raportu.12、Raport oddziaływań na środowisko 

 Eter dimetylowy  

Współczynnik ubytku ozonu  0(butCFC-11is1.0)  

Współczynnik oddziaływania na 

globalne ocieplenie  

2(butCO2 is 1.0, może gromadzić się na 100 lat)  

Ekologiczny ranking akumulacji. Brak danych 

 
 

Czas rozkładu  Brak danych  

Toksyczność dla ryb  Brak danych  

Inne 

Ze względu na obecność węglowodorów w strukturze 

może stać się fotochemicznym utleniaczem, czas 

trwania w atmosferze wynosi między 3 – 30 godzin.  

13.Sprawy wymagające uwagi podczas utylizacji. Cały gaz powinien zostać zużyty 

(przytrzymaj przycisk dopóki pojemnik nie będzie całkowicie pusty). Utylizacja pojemnika 

powinna być prowadzona w zgodzie z zasadami wyznaczonymi przez lokalny samorząd.  



14. Sprawy wymagające uwagi podczas transportu  

Należy upewnić się, że pojemnik nie jest uszkodzony ani też nie ma wyraźnego wycieku. 

Podczas załadunku należy być pewnym że pojemnik nie jest narażony na uderzenia, obracanie 

bądź upadek .  Podczas transportu pojemniki powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim 

dostępem światła.  

UN classification: 2.1 (Eter dimetylowy)  

UN number: 1033 (Eter dimetylowy)  

 


