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   למוביל חומרים מסוכנים-כרטיס בטיחות  

 
  קבוצת סיווג

' מס שם החומר  ם"לפי או
 ם"או

  משני  ראשי

קוד 
פעולת 
  חירום

  אופי הסיכון
אופן 

נטרול 
  החומר

  אוורור  שריפה/ כוויות קור   Oxygen liquefied1073 2.2  5.1  2P  חמצן נוזל

  אוורור  שריפה compressed Oxygen 1072 2.2  5.1  2S  חמצן גז דחוס

  אוורור  חנק / כוויות קור  Oxygen gas 1977 2.2  ---  2T  חנקן נוזל

  אוורור  בחלל סגורחנק   Nitrogen compressed 1066 2.2  ---  2T  חנקן גז דחוס

  אוורור  חנק / כוויות קור  Argon liquefied1951 2.2  ---  2T  ארגון נוזל

  אוורור   סגורבחללחנק   Argon compressed 1006 2.2  ---  2T  ארגון גז דחוס

  אוורור  חנק/ כוויות קור   Helium liquefied 1963 2.2  ---  2T  להליום נוז

  אוורור   סגורבחללחנק   Helium compressed 1046 2.2  ---  2T  הליום גז דחוס

  אוורור   סגורבחללחנק / אש  Hydrogen compressed 1049 2.1  ---  2SE  מימן גז דחוס

  אוורור   סגורבחללחנק   Carbon dioxide compressed 1013 2.2  ---  2T פחמן דו חמצני דחוס 

  אוורור  ---------  Air Compressed 1002 2.2  ---  2T  אוויר דחוס

  אוורור   סגורבחללחנק / אש  Acetylene dissolved 1001 2.1  ---  2SE  אצטילן מומס

  אוורור  ערפול חושים/ חנק  Nitrous oxide compressed 1070 2.2  5.1  2P  חנקן חמצני דחוס 

 

  אמצעי הגנה
  .בגדי עבודה מתאימים, נעלי מגן,  השתמש במשקפי מגן–כללי 

  . לפי הצורך–ס "מנ,  כפפות מגן מתאימות–ציוד נוסף 
  

   להודיע מיד למשטרת ישראל– פעולות חירום
  כבה מנוע
  אסור לעשן

  סמן את הכביש והזהר את הנהגים המתקרבים
  . התחשב בכיוון הרוח–הרחק אנשים מאזור הסכנה 

  . אם אין בכך סיכון– לאחר כיבוי המנוע טפל בדליפה –נזילה 
  . אם הם חשופים לאש ולחום– קרר את המיכלים בהתזת מים –שריפה 

  . הרחק את הנפגע אל מחוץ לתחום המסוכן–עזרה ראשונה 
  

  :טלפון להתקשרות במקרה חירום 
  100 ----------------------משטרת ישראל 

  101 ------------------------מגן דוד אדום 
  102 -----------------------------כיבוי אש 

  04-6174500 -----------------מפעלי חמצן וארגון 
   04-6069600 -------------------מחסני חמצן סחר 

  08-9253321 ---מרכז מידע של איכות הסביבה 
  

  ים בתא הנהג המפורטות בכרטיסי הבטיחות הנמצאהנחיות כלליות אלו אינן מחליפות ואינן גורעות מן ההנחיות
  
  

  תעודת התאמה
  הרינו לאשר בזאת כי המוצרים המסופקים לפי תעודת

  מ"משלוח זו עומדים במפרטי מפעלי חמצן וארגון בע

  


