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Nome do Produto                             
Nome Comercial                               
 F rmula                             N2O 
Nome da Empresa                           AIR PROCESS GASES INDUSTRIAIS 
Endereço                                          Av. Gabriela Mistral,221  Penha de França - - SP 
Telefone da empresa                       (XX) 11 2647-2147 
Telefones para emergências          (XX)  11 2647-0496 /2647-2147 ou 0800 0111 767(SOS COTEC) 
Fax                                                     (XX) 11 2647-2147 
 

 
 

 
Perigos mais importantes        G  Comprimido. O recipiente pode explodir se aquecido, em caso de ruptura, os 

fragmentos dos cilindros projetam-se violentamente, podendo causar ferimentos graves 
ou bito  pessoas que se encontrem em suas proximidades. ido nitros   
inflam vel, mas a temperaturas elevadas ou se envolvido em fogo, o s age como um 
oxidante, inicia e sustenta a combust o de materiais combus veis. Proteç  fogo 
adequada deve ser provida. Os vapores que se forma deste produto podem ser 
transportados por correntes de ar e serem inflamados por luzes-piloto, outras chamas, 
cigarros, f scas aquecedores, equipamentos el ricos, descargas es ticas ou outras 
fontes de igniç o mesmo as localizadas  dist ncia da rea. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
comerciais 

 10024-97-2 
Ingredientes que contribuam            
para o perigo 
                                                     

 
 
4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 

                                        Em elevadas concentraç es pode causar asfixia. 
Os sintomas podem incluir perda de consciência e morte. 
Em baixas concentraç es pode ter efeitos narcotizantes e hilariantes. 
Os sintomas podem ser: vertigens, dor de cabeça, n useas e perda de coordenaç
Retirar a v ima da rea contaminada utilizando o equipamento de respiraç
aut noma 
Manter a v tima aquecida e em repouso. Chamar o m dico 
Aplicar a respiraç o artificial se a v ima parar de respirar 
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Utilize os meios de extinç o apropriados para fogo circundante 
Perigos Espec ficos  inflam vel. 

Alimenta a combust o. 
A exposiç  ao fogo pode provocar ruptura e/ou explos  dos recipientes. 

M todos especiais Pare o vazamento se isto puder ser feito sem risco 
Resfriar lateralmente com a, os recipientes que estiverem expostos  chamas, 
mesmo  a extinç  do fogo protegendo-se atr  de uma parede 
Em caso de vazamento, n o jogar gua diretamente sobre o produto 
Utilizar gua para controlar o fogo nas reas circundantes a partir de um local seguro 

Proteç  dos bombeiros Equipamento de respiraç  aut noma e roupas apropriadas para combate a incêndio. 
 

 
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

 
 

                                                     
Utilizar equipamento de respiraç  aut noma de press  positiva quando entrar na 

rea a n o ser que se comprove que a atmosfera  respir vel 
Pare o vazamento se isto puder ser feito sem risco. 

 
 

 
7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

Manuseio  utilizar leos ou gordura 
Abrir lentamente a v lvula para evitar choque de press  
Impedir a entrada ua no recipiente 
Contatar seu revendedor Air Process em caso de d vidas 

Armazenamento Colocar o recipiente em local bem ventilado e seco,  temperaturas inferiores a 50 C 
e em  com tulipa de proteç  da v lvula. 
Proteja o cilindro contra quedas, com o uso de correntes. 
Armazene  longe  de  reas  de  produç o,  fontes  de  calor,  igniç  e  sol  direto. 
Mantenha a rea de armazenamento livre de materiais que possam se incendiar. 
Mantenha os cilindros longe de locais de grande movimento, s das de emergência, 
elevadores, s das de salas, corredores, etc. 
Mantenha os cilindros vazios separados dos cheios. Utilize sempre o crit rio de 
movimentaç  dos   cilindros   mais   antigos   para   evitar   longos   per odos   de 
armazenamento 
Movimente os cilindros com carrinho de m  apropriado.  arraste, deslize ou role 
o cilindro. N o permita que caia ou bata um no outro. 

Produtos e materiais                      leos, graxas, materiais inflam veis, metais alcalinos, alum nio, boro, 
i n c o m p a t i v e i s                   carbureto de tungstênio 
Materiais   seguros   para               Utilizar somente equipamentos com especificaç  apropriada a este produto e  sua 
embalagens                                     press  e temperatura de fornecimento 
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Asfixiante simples. 
ocupacional     veis de oxigênio devem ser mantidos acima de 19.5%. 

Para   ambientes   com   concentraç es   de   oxigênio   abaixo   de   19,5%,   utilizar       
                                                         respiradores com suplemento de ar.  

 
 

Outros Equipamentos                     -se o uso de botas 
Protetores                                        de segurança com biqueiras de aço e vestimentas protetoras para o manuseio de 
                                                          cilindros. 
 

 
 

                                                                 
     Gasoso 

Cor                                                   Incolor 
Odor                                                 pelo cheiro em altas concentraç  
PH                                                   
Ponto de fulgor                               

   -90,81  
             -88,5  

  36,4  
Densidade relativa,liquido             1,2  

                 1,5(ar=1) 
 50.8 bar 

             2,2 mg/l 
Peso molecular                                44 
Temperatura de auto-  
Gama de inflamabilidade                Oxidante 
Outros dados                                  G  ou vapor mais pesado que o ar. Pode acumular-se em espaços confinados, em  
                                                         especial ao n vel ou abaixo do solo 
                                                         

 
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
 Estabilidade                                           

                              Pode reagir violentamente com subst ncias   
                                                                              combus veis Pode reagir violentamente com  
                                                                subst ncias redutoras Oxida violentamente as subst ncias or nicas 

     A  decomposiç  t rmica  forma  produtos  t xicos  que  podem  ser  corrosivos   
    em presença de umidade 

Nenhuma atualmente conhecida. 
Mate                    leos, graxas, materiais inflam veis, metais alcalinos, alum nio, boro, carbureto 

                                       de tungstênio. 
Este composto se decom  de forma explosiva em alta temperatura formando  

                                       a mistura de Nitrogênio e Oxigênio, numa taxa de 2:1 respectivamente. Esta reaç o 
                                                               vai ocorrer  a  baixas  temperaturas  na  presença  de  superf cies  como  prata,   
                                                         platina, cobalto, xidos de cobre xidos de n quel  
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Produt  
 

 
 

 
Efeitos ambientais,                              Descargas em grande quantidade podem contribuir para o efeito estufa 
Comportamento e impacto do. 
produto  
 

 
 

Produto/restos de produtos          descarregar em locais onde sua acumulaç  possa ser perigosa. 
Evitar descargas em grande quantidade para a atmosfera. 
Descarte todos os res duos e todos os materiais que possam prejudicar o meio 
ambiente seguindo as regulamentaç  Federais, Estaduais e Locais. 

   Embalagens usadas                      
                                                          localmente. 
                                                           
 

 
 

                  OXIDO NITROSO, COMPRIMIDO 
transporte 

1070 
Classe de risco                                   2.1(5.1) 

25 
Evitar  

ao transporte                                       
s potenciais da carga bem 

                                                             como as medidas a tomar em caso de acidente ou emergência. 
                                                             Antes de transportar os recipientes, verificar se  

  
                                                                   vazio. 

  
 Comprovar qu  

                                                                   corretamente instalado. 
  

                                                                  corretamente instalado. 
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junho de 1978. 

 
 Agencia Nacional de Transportes Terrestres. 

 
16. OUTRAS INF  

 
 

Antes de utilizar este produto para experiências ou novos processos, examinar atentamente a compatibilidade e 
segurança dos materiais utilizados. 

 
 

 
-aviso. 
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