
 
 

 

 
PRODUTO                                                                                                                       
FISPQ  005                          

 
 

Nome do Produto                            Hidrogênio 
Nome Comercial                               
                                                           
                                                          
F rmula                              H2 
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. Em altas concentraç  pode provocar asfixia. 

Extremamente inflam vel. Pode inflamar-se facilmente com o calor, fagulhas ou 
chamas. O hidrogênio pode queimar com chama praticamente invis vel de baixa 
radiaç o t rmica. De f cil igniç o; a energia m nima de igniç   baixa (0.02MJ) e o 
limite de inflamabilidade inferior 4% superior 75%. A chama se propaga rapidamente. 
Forma misturas explosivas com o ar. Vapores podem se deslocar at  uma fonte de 
igniç  e provocar retrocesso de chamas. 
Cilindros rompidos podem projetar-se violentamente. 
O recipiente pode explodir se aquecido. 

 
 

 
 

                           
 

 
 

comerciais 
 01333-74-0 

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. 
A v ima pode n o ter percepç  da asfixia. 
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

ficos                        
Pare o vazamento se isto puder ser feito sem risco. 

   
- ede 

 extinga o fogo em vazamento de  a menos que o vazamento possa se  
                                                          contido.      
                                                           Extinguir os outros fogos.
                                                           Em caso de vazamento, n o jogar gua sobre o recipiente. 

e 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                                       Impedir a entrada ua no recipiente 
Purgar o ar da instalaç  antes de introduzir o g   
permitir o retorno do produto para o recipiente Contatar 
seu revendedor Air Process em caso de d vidas 

 Armazenamento                               
            
                                                          Proteja o cilindro contra quedas, com o uso de correntes. 
                                                  

 
                                     

 
                                                  

 
                                                          armazenamento 

 
a que caia ou bata um no outro. 

Produtos e materiais                       
incompativeis 
Embalagens                                     
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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. 
 

 
 

                                                                 
Esta      Gasoso 
Cor                                                   Incolor 
Odor                                                 Inodoro 
PH                                                   
Ponto de fulgor                               

   -  
             -  

  -  
Densidade relativa,liquido             ) 

                 0,07(ar=1) 
 

             1,6 mg/l 
Peso molecular                                2 
Temperatura de auto- F) 
Gama de inflamabilidade                4-75% de volume de ar 
Outros dados                                   Arde com uma chama incolor e invisivel                                                         

 
10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE 
Estabilidade                                           

Pode formar uma mistura explosiva com o ar. 
                                                               Pode reagir violentamente com oxidantes 

                           Manter longe de calor, f scas e chamas. 
Agentes oxidantes, l io, halogênios. 
 
Nenhum  
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Efeitos ambientais,                              Nenhuma evidência es  atualmente dispon vel nos efeitos de Hidrogênio na            
Comportamento e impacto do            na vida aqu tica. 
produto  
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Produto/restos de produtos  descarregar em locais onde haja o perigo potencial de formar uma mistura 
explosiva com o ar. 

 descarregar em locais onde sua acumulaç  possa ser perigosa. 
O   descarregado  deve  ser  queimado  em  local  apropriado,  equipado  com 
dispositivo anti-retorno de chama. 
Descarregue lentamente para a atmosfera. 

 
.                                  
Embalagens usadas                            Devolva as embala  
                                                               localmente. 
                                                               Em caso de necessidade, contatar a Air Process para infor  
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transporte 
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ao transporte                                       
                                           
                                                             como as medidas a tomar em caso de acidente ou emergência. 
                                       

  
                                                                   vazio. 

 Comprov  
  

                                                                   corretamente instalado. 
 Comprovar que o dispositivo de prote  

                                                                  corretamente instalado. 
  
  

 
 

 
 

 
junho de 1978. 

 
4 da ANTT  Agencia Nacional de Transportes Terrestres. 

 
 

 
 operadores. 

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

 
Emb  

 
-aviso. 
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