MATERIAL SAFETY DATA SHEET
BAB 1. IDENTIFIKASI PRODUK
NAMA PRODUK
NAMA KIMIA
FORMULA
SINONIM
KANTOR PUSAT
INFORMASI PRODUK

:
:
:
:
:
:

Nitrogen, Kempaan
Nitrogen
N2
Gas Nitrogen, Gaseous Nitrogen, GAN
PT. DWIGASINDO ABADI
021-8911 7509

BAB 2. KOMPOSISI / INFORMASI BAHAN
Nitrogen dijual sebagai produk murni > 99%.
NOMOR CAS: 7727-37-9
BATAS EXPOSURE:
OSHA: Tidak Ditetapkan
ACGIH: Asphyxiant
(mengganggu pernapasan)

NIOSH : Tidak Ditetapkan

BAB 3. IDENTIFIKASI BAHAYA
TINJAUAN UNTUK KEADAAN DARURAT
Nitrogen adalah gas yang tidak beracun, tidak berbau, tidak berwarna, tidak dapat terbakar yang
disimpan dalam silinder pada tekanan tinggi. Gas nitrogen dapat dengan cepat menyebabkan
mati lemas jika konsentrasinya cukup untuk menurunkan kadar oksigen sampai dibawah 19.5%.
SCBA (self-contained breathing apparatus = alat bantuan pernapasan) mungkin diperlukan.

NOMOR TELEPON DARURAT
021-8911 7509
021-8911 7526
INFORMASI PENGARUH YANG BESAR TERHADAP KESEHATAN:
TERHIRUP: Asphyxiant (mengganggu pernapasan). Nitrogen tidak beracun, namun
dapat menyebabkan mati lemas dengan menggantikan kandungan oksigen di udara.
Kekurangan oksigen dapat menyebabkan luka berat atau kematian.
TERKENA PADA MATA: Tidak ada efek yang merugikan.
TERKENA PADA KULIT: Tidak ada efek yang merugikan.
INFORMASI EXPOSURE:
RUTE MASUK: Penghirupan.
ORGAN SASARAN: Tidak ada.
EFEK: Mengganggu pernapasan (mati lemas).
GEJALA-GEJALA: Berada dalam atmosfir yang kekurangan oksigen (<19,5%) dapat
menyebabkan pusing, kantuk, mual, muntah, pengeluaran air liur yang berlebihan,
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ketajaman mental berkurang, kehilangan kesadaran dan kematian. Berada dalam
atmosfir yang mengandung oksigen 8 -10% atau kurang akan segera menyebabkan
pingsan tanpa peringatan dan dengan cepat sehingga seseorang tidak mampu menolong
atau melindungi diri sendiri.
KONDISI PENGOBATAN YANG DIPERBURUK KARENA TERKENA SECARA BERLEBIHAN:
Tidak ada
POTENSI CARCINOGENIC (pembentuk kanker) : Nitrogen tidak tercantum dalam daftar yang
dibuat oleh NTP, OSHA atau IARC sebagai zat yang menyebabkan kanker atau diduga
penyebab kanker.

BAB 4. PERTOLONGAN PERTAMA
TERHIRUP: Penderita kekurangan oksigen harus dipindahkan ke udara segar/terbuka. Jika
korban tidak bernapas, berikan pernapasan buatan. Jika mengalami kesulitan bernapas, berikan
oksigen. Dapatkan perawatan pengobatan segera.
TERKENA PADA MATA: Tidak dapat dipakai.
TERKENA PADA KULIT: Tidak dapat dipakai.

BAB 5. KEBAKARAN DAN LEDAKAN
TITIK NYALA:
Tidak Dapat Dipakai

NYALA OTOMATIS:
Tidak Dapat Terbakar

BATAS TERBAKAR:
Tidak Dapat Terbakar

BAHAN PEMADAM KEBAKARAN: Nitrogen tidak dapat terbakar dan tidak membantu
pembakaran. Gunakan bahan pemadam kebakaran yang sesuai untuk memadamkan api.
PRODUK PEMBAKARAN YANG BERBAHAYA: Tidak ada.
PETUNJUK KHUSUS UNTUK MEMADAMKAN KEBAKARAN: Nitrogen dapat mengganggu
pernapasan. Jika memungkinkan, pindahkan silinder nitrogen dari daerah kebakaran atau
dinginkan dengan air. Alat bantu pernapasan (SCBA) mungkin diperlukan untuk tim penolong.
BAHAYA KEBAKARAN DAN LEDAKAN YANG LUAR BIASA: Jika terkena panas tinggi atau
api, silinder dengan cepat akan melepaskan gas dan/atau pecah. Kebanyakan silinder dirancang
untuk melepaskan isinya jika berada pada temperatur yang tinggi. Tekanan dalam tabung dapat
bertambah disebabkan oleh panas dan tabung bisa pecah jika alat pelepas tekanan tidak
berfungsi.

BAB 6. TINDAKAN PELEPASAN YANG TIDAK SENGAJA
Ungsikan semua personil dari daerah yang terkena. Tingkatkan sirkulasi udara untuk
membebaskan daerah tersebut dan pantau tingkat oksigennya. Gunakan alat keselamatan yang
sesuai (SCBA). Jika kebocoran berasal dari tabung atau krannya, hubungi nomor telepon darurat
INTER GAS MANDIRI. Jika kebocoran pada sistim pemakai, tutup kran silinder dan buang
tekanannya sebelum melakukan perbaikan.

BAB 7. PENYIMPANAN DAN PENANGANAN
PENYIMPANAN: Silinder harus disimpan dengan posisi tegak dengan sirkulasi udara yang baik,
daerah yang aman, dan terlindung dari cuaca. Suhu tempat penyimpanan tidak boleh melebihi
125 F (52 C) dan harus bebas dari bahan yang mudah terbakar. Tempat penyimpanan harus
jauh dari tempat yang banyak terjadi lalu lalang dan pintu darurat. Hindarkan tempat
penyimpanan dimana terdapat garam atau bahan penyebab karat yang lain. Tutup pelindung
kran dan seal kran pengeluarannya harus tetap pada silinder meskipun silinder tidak digunakan.
Pisahkan antara silinder yang penuh dan yang kosong. Hindarkan menyimpan silinder dalam
jumlah banyak dan dalam waktu yang lama. Gunakan sistim first-in first-out. Buat catatan
inventory/penyimpanan yang rapi.
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PENANGANAN: Jangan menarik, menggelindingkan atau meluncurkan silinder. Gunakan
gerobak dorong yang sesuai yang dirancang khusus untuk memindahkan silinder. Jangan sekalisekali mengangkat silinder pada tutup pelindungnya. Pastikan silinder dalam keadaan aman
setiap waktu bila sedang dipakai. Gunakan regulator pengatur tekanan atau kran pengontrol yang
terpisah supaya pengeluaran gas dari silinder aman. Gunakan check valve untuk mencegah
aliran balik ke silinder. Jangan memanaskan silinder untuk menaikkan tekanan atau jumlah
pengeluaran. Jika pemakai mengalami kesulitan di dalam mengoperasikan kran silinder, hentikan
pemakaian dan hubungi pemasok. Jangan menyelipkan sesuatu ke dalam lubang tutup
pelindung kran untuk membukanya misalnya kunci pas, obeng, batang besi karena bisa
menyebabkan kerusakan pada kran sehingga mengakibatkan bocor. Gunakan kunci special atau
kunci strap/selempang yang bisa diatur untuk membuka penutup yang terlalu kencang atau yang
berkarat.
Nitrogen dapat digunakan dengan semua material konstruksi yang umum. Persyaratan tekanan
harus dipertimbangkan bila memilih material dan merencanakan sistim.
PERSYARATAN KHUSUS: Selalu menyimpan dan menangani gas kempaan sesuai dengan
Compressed Gas Association, Inc. pamflet CGA P-1, Safe Handling of Compressed Gases in
Containers. Aturan setempat mungkin membutuhkan alat yang khusus untuk menyimpan atau
menggunakannya.
PERHATIAN : Pemakai nitrogen harus hati-hati terhadap bahaya yang disebabkan oleh
konsentrasi yang tinggi, terutama di ruangan tertutup. Mengikuti peraturan OSHA, terutama 29
CFR 1910.146 (masuk ke dalam ruang tertutup) adalah perlu.

BAB 8. PELINDUNG INDIVIDU/KONTROL EXPOSURE
KONTROL TEKNIS: Berikan sirkulasi udara yang baik dan atau fan penghisap untuk mencegah
tertumpuknya konsentrasi gas yang tinggi. Kadar oksigen di tempat kerja harus dimonitor untuk
menjamin bahwa kadar tersebut tidak turun dibawah 19,5 %.
PERLINDUNGAN PERNAPASAN:
Penggunaan Umum: Tidak ada yang diperlukan.
Penggunaan Darurat: Gunakan alat bantu pernapasan (SCBA) atau tekanan positif
dengan masker pada pesawat udara dan alat bantu penyelamatan darurat di daerah
dimana konsentrasi oksigen di bawah 19,5 %. Respirator udara murni tidak memberikan
perlindungan.
PERALATAN PELINDUNG LAIN: Kacamata pengaman. Sepatu pengaman dan sarung tangan
kulit direkomendasikan untuk dipakai bila menangani silinder.

BAB 9. SIFAT-SIFAT FISIK DAN KIMIA
RUPA: Gas tak berwarna
BAU: Tak berbau
BERAT MOLEKUL: 28,01
TITIK DIDIH (1 atm): -320,4  F (-195,8  C)
GAYA BERAT SPESIFIK (Udara=1): 0,967
3
3
VOLUME SPESIFIK (Pada 70  F (21.1  C) dan 1 atm) : 13,81 ft /lb (0,867 m /kg)
TITIK BEKU/TITIK CAIR: -345,8  F (-209,9  C)
TEKANAN UAP: Tidak dapat dipakai pada 70  F
3
3
BERAT JENIS GAS (Pada 70 F (21,1 C) dan 1 atm): 0,072 lb/ft (1,153 kg/m )
DAYA LARUT DALAM AIR (Vol/Vol pada 32 F (0 C)): 0,023

BAB10. STABILITAS DAN REAKTIVITAS
STABILITAS KIMIA: Stabil
KONDISI YANG HARUS DIHINDARI: Tidak ada
KETIDAK-SESUAIAN: Tidak ada
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PRODUK DEKOMPOSISI BERBAHAYA: Tidak ada
POLIMERISASI BERBAHAYA: Tidak akan terjadi

BAB 11. INFORMASI TENTANG RACUN
Nitrogen merupakan asphyxiant sederhana (gas yang dapat mengganggu pernapasan).

BAB 12. INFORMASI EKOLOGIS
Atmosfir mengandung kurang lebih 78% nitrogen. Diperkirakan tidak ada efek-efek ekologis yang
merugikan. Nitrogen tidak mengandung bahan kimia yang merusak lapisan ozon baik Kelas I
atau Kelas II. Nitrogen tidak tercantum sebagai zat polusi laut oleh DOT (49 CFR 171).

BAB 13. PEMBUANGAN
PRODUK YANG TAK TERPAKAI/TABUNG KOSONG: Kembalikan silinder dan produk yang
tidak terpakai kepada pemasok. Jangan mencoba membuang sisa atau jumlah yang tidak
terpakai.
PEMBUANGAN: Untuk pembuangan darurat, yakinkan bahwa silinder aman dan buang gas
perlahan-lahan ke udara di daerah yang mempunyai ventilasi yang baik atau di luar ruangan .

BAB 14. TRANSPORTASI
KELAS BAHAYA MENURUT DOT: 2,2
LABEL PENGIRIMAN DOT: Gas yang tidak dapat terbakar
NAMA PENGIRIMAN DOT: Nitrogen, Kempaan
NOMOR IDENTITAS: UN1066
JUMLAH YANG DAPAT DILAPORKAN (RQ): Tidak ada
INFORMASI PENGIRIMAN KHUSUS: Silinder harus diangkut dengan posisi tegak yang aman
dalam truk dengan sirkulasi udara yang baik. Jangan mengangkut dengan menggunakan
kendaraan penumpang.
Silinder gas yang bertekanan tidak boleh diisi ulang kecuali oleh produsen gas bertekanan yang
berkualifikasi. Pengiriman silinder gas bertekanan yang tidak diisi oleh pemilik atau dengan ijin
tertulis dari pemilik adalah melanggar hukum.
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