
 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie -  Propan:  

 

S plynmi pod tlakom by mali zaobchádzať len skúsenéa riadne zaškolené osoby.  

Používajte iba špecifikované zariadenia, ktoré sú vhodné pre tento produkt, jeho  

admisný tlak a teplotu. Pri pochybnostiach kontaktujte svojho dodávateľa plynu.  

Pred zavedením produkt a pri odstávkach systému vypláchnite systém suchým  

inertným plynom (napríklad héliom alebo dusíkom). Pred použítím plynu  

zariadenie odvzdušnite. Nádoby, ktoré obsahujú alebo obsahovali horľavé alebo  

výbušné látky, sa nesmú inertizovať kvapalným oxidom uhličitým. Vyhodnoťte  

riziko potenciálne výbušnej atmosféry a potrebu vhodných zariadení, teda  

zariadení v nevýbušnom vyhotovení. Vykonajte predbežné opatrenia proti  

statickým výbojom. Uchovávajte mimo zdrojov zapálenia (vrátane statických  

nábojov). Zabezpečte uzemnenie zariadení a elektrických zariadení používaných  

vo výbušnom prostredí. Používajte neiskriace prístroje. Viď. pokyny dodávateľa  

pre manipuláciu s fľašami. S látkou sa musí zaobchádzať v súlade s osvedčenými  

zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnostnými postupmi. Dbajte na to, aby sa  

pred použitím skontrolovala (alebo aby sa kontrolovala pravidelne) tesnosť celého  

plynového systému. Chráňte nádoby pred fyzickým poškodením. Nevlečte ich,  

nekotúľajte, nespúšťajte a nezhadzujte. Neodstraňujte a neznehodnocujte etikety  

umiestnené výrobcom na identifikáciu obsahu nádob. Keď presúvate nádoby – aj  

keď len na krátke vzdialenosti – používajte vhodné zariadenia, napríklad vozík,  

rudlu, paletový vozík atď. Zabezpečte, aby nádoby boli neustále v stojatej polohe,  

a keď sa nepoužívajú, uzavrite všetky ventily. Zabezpečte primerané vetranie.  

Zabráňte spätnému vsakovaniu vody do kontajnera. Zabráňte spätnému plneniu  

kontajnera. Zabráňte spätnému saniu vody, kyseliny a zásad. Dodržiavajte všetky  

predpisy a požiadavky týkajúce sa skladovania nádob. Pri používaní nejedzte,  

nepite ani nefajčite. Skladujte v súlade s… . Na zvýšenie tlaku v nádobe nikdy  



nepoužívajte priamy plameň ani elektrické výhrevné zariadenia. Ochranné kryty  

ventilov nechávajte nasadené, až kým sa nádoba buď nezaistí o stenu alebo o stôl  

alebo kým sa neumiestni do stojanového kontajnera anebude pripravená na  

použitie. Poškodené ventily sa musia okamžite hlásiť dodávateľovi Po každom  

použití a po vyprázdnení zatvorte ventil nádoby, ajak je ešte stále pripojená  

k zariadeniu. Nikdy sa nepokúšajte opravovať ventily nádob alebo bezpečnostné  

ventily alebo zasahovať do nich. Znova nasaďte všetky dodané kryty výstupov  

ventilov, zátky a kryty nádob, len čo sa nádoba odpojí od zariadenia. Udržiavajte  

výstupy ventilov nádob v čistote a bez kontaminácie, najmä olejom a vodou. Pri  

akýchkoľvek ťažkostiach pri ovládaní ventilu, prerušte používanie a obráťte sa na  

dodávateľa. Nikdy sa nepokúšajte presúvať plyny z jednej nádoby do druhej.  

Chrániče ventilov nádob musia byť nasadené 


