
CH4

AARDGAS
(vloeibaar, gekoeld)

CAS-nummer [74-82-8]1) Brutoformule CH4
Kaartnummer C-0144 Relatieve molecuulmassa 17,4

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Kookpunt, °C −162
Smeltpunt, °C −182
Vlampunt, °C brandbaar gas
Zelfontbrandingstemperatuur, °C 670
Explosiegrenzen, volume% in lucht 5 - 16
Minimum ontstekingsenergie, mJ 0,28
Soortelijke geleiding, pS/m < 1*104

Relatieve dichtheid gas (lucht=1) 0,6
Relatieve dichtheid (water = 1) n.v.t.2)

Oplosbaarheid in water, g/100 ml niet

ETIKETTERING

CLP (EU-GHS) Annex-VI:
Signaalwoord: GEVAAR
H: 220-281
Nota U

EU-etikettering Annex-I:3)

R: 12
S: 9-16-33

Zeer licht
ontvlambaar

Transportindeling (ADR):
UN-nummer 1972
GEVI 223
ERIC 2-46

NFPA:

3
4

0

BELANGRIJKE GEGEVENS

KLEURLOZE VLOEISTOF MET ZEER LAGE TEMPERATUUR
Het koude gas is zwaarder dan lucht. Het gas is lichter dan lucht, makkelijke vorming van explosieve mengsels.4) Bij distributie door odorisatie aan de geur te her-
kennen (veelal tetrahydrothiofeen, zie aldaar). Elektrostatische oplading kan ontstaan bij bv. stromen, bewegen, roeren en verpompen van de vloeistof.

Interventiewaarden niet vastgesteld Wettelijke grenswaarde niet vastgesteld

Acuut inademingsgevaar: Bij vrijkomen van deze vloeistof kan door verdamping de lucht snel worden verdrongen, met gevaar van verstikking.
Wijze van blootstelling: De stof kan worden opgenomen in het lichaam door inademing van het gas.
Eenmalige of kortdurende blootstelling: De koude vloeistof kan bevriezing veroorzaken.

DIRECTE GEVAREN PREVENTIE MAATREGELEN

Brand: zeer brandgevaarlijk. geen open vuur, geen vonken en niet roken. Blusstoffen: toevoer afsluiten, indien niet mogelijk
en geen gevaar voor omgeving, laten uitbranden,
anders blussen met poeder, koolzuur.

Explosie: gas met lucht explosief. gesloten apparatuur, ventilatie, explosieveilige elek-
trische apparatuur en verlichting, indien in vloeibare
vorm, aarden en de tijd nemen om elektrostatische
lading af te laten vloeien, vonkarm handgereed-
schap, bij vullen, aftappen of verwerken geen per-
slucht toepassen.

bij brand: tanks/vaten koel houden door spuiten met
water, doch GEEN direct contact met water.

NOODSITUATIE: Explosiegevaar! Acuut gezondheidsgevaar! Gevarenzone ONMIDDELLIJK ontruimen en (laten) afzetten. Deskundige waarschuwen!

SYMPTOMEN PERSOONLIJKE BESCHERMING EERSTE HULP

Inademen: ademnood, hoofdpijn, sufheid,
bewusteloosheid.

ventilatie, ruimtelijke afzuiging, plaatselijke afzuiging,
onafhankelijke adembescherming (onder geen be-
ding filterbus).

frisse lucht, rust, en direct spoedeisende medische
hulp inzetten.

Huid: bij bevriezing: roodheid, pijn, blaren. koude-isolerende handschoenen (vraag leverancier). aan de huid vastgevroren kleding NIET lostrekken,
minimaal 20 min. spoelen met veel water of douchen
en arts raadplegen.

Ogen: bij bevriezing: roodheid, pijn, slecht zien. gelaatsscherm met veiligheidsbril, oogbescherming
in combinatie met adembescherming.

minimaal 15 min. spoelen met water (evt. contactlen-
zen verwijderen), dan naar oogarts brengen.

Laat arts zo nodig het NVIC (+31(0)30-274 88 88) of het Belgisch Antigifcentrum (+32(0)70-245.245) bellen voor aanwijzingen over verdere behandeling.

MILIEU, OPRUIMING EN OPSLAG

Opruimen gemorst product: Deskundige waarschuwen. Draag handschoenen en laarzen (koude-isolerend) en verse luchtkap/ademluchtmasker. Extra ventilatie.
Opslag: Brandveilig, gekoeld.

Opmerkingen: Samenstelling ’Gronings’ aardgas: CH4: 81,30 vol %; C2H6: 2,85 vol %; C3H8: 0,37 vol %; C4H10: 0,14 vol %; C5H12: 0,04 vol %; N2: 14,35 vol %;
CO2: 0,89 vol %; O2: 0,01 vol %. De maatregelen op deze kaart gelden ook voor methaan, vloeibaar gemaakt.
Voetnoten: 1)Het CAS-nummer is dat van methaan, zie aldaar. 2)De dichtheid van de vloeistof bij het kookpunt bedraagt 0,45 kg/l. 3)Deze etikettering geldt voor me-
thaan, vloeibaar gekoeld. 4)Bij hoge concentraties in de lucht, bijvoorbeeld in een slecht geventileerde ruimte, ontstaat zuurstofgebrek met kans op bewusteloos-
heid.
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