
Generator Restrain B100

Dojrzewanie
Instrukcja obsługi

Wer. 1.0

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
© Restrain 2019



Przed użyciem urządzenia należy koniecznie przeczytać niniejszą instrukcję.

Copyright © Restrain2019

Restrain zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i/lub części zamiennych bez uprzedniego powiadomienia.

Treść niniejszej instrukcja obsługi może również ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia

W celu uzyskania informacji o ustawieniach, konserwacji i naprawach nieuwzględnionych w niniejszej instrukcja obsługi prosimy o kontakt z działem
technicznym dostawcy.

Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana z największą starannością. Restrain nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy w niniejszej instrukcji

i/lub konsekwencje błędnej interpretacji instrukcji.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie zezwala się na powielanie, przechowywanie w skomputeryzowanych bazach danych lub podawanie do publicznej

wiadomości niniejszej instrukcji, w jakiejkolwiek formie i za pośrednictwem jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, poprzez kopiowanie,

nagrywanie lub w inny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Restrain. Powyższe dotyczy również powiązanych rysunków i schematów.



Wstęp
Niniejsza instrukcja dotyczy Generator Restrain B100 typu dojrzewanie, zwanego dalej

„urządzeniem”.

Przeznaczona jest dla każdej osoby pracującej z urządzeniem.

Zawiera informacje i instrukcje dotyczące instalacji, obsługi i konserwacji urządzenia. Zalecamy

uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem i ścisłe przestrzeganie procedur oraz

instrukcji. Pozwoli to w pełni wykorzystać urządzenie i zapobiega możliwym wypadkom oraz

poważnym obrażeniom. Zastosowanie i użytkowanie niniejszego produktu odbywa się na

odpowiedzialność użytkownika oraz powinno odbywać się zgodne z odpowiednimi przepisami.

Przechowywanie instrukcji

Niniejsza instrukcja stanowi część urządzenia. Przechowywać instrukcję w bezpośrednim
sąsiedztwie urządzenia. Należy zawsze zapewnić kopię instrukcji każdej osobie pracującej przy

przy urządzeniu.

Lista symboli używanych w niniejszej instrukcji

W przypadku wszystkich operacji wiążących się z zagrożeniem dla bezpieczeństwa operatora i/

lub technika oraz takich, podczas których należy zachować ostrożność, stosuje się następujące
symbole.

Wskazuje sytuację niebezpieczną, która może spowodować poważne obrażenia ciała lub

śmierć i/lub szkody materialne w przypadku nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa.

Wskazuje sytuację niebezpieczną, która może spowodować niewielkie lub umiarkowane

obrażenia ciała i/lub szkody materialne w przypadku nieprzestrzegania instrukcji

bezpieczeństwa.

Zawiera dodatkowe informacje pomocne w wykonaniu zadania lub pozwalające uniknąć
problemów.

Historia wersji

Podczas okresu pracy urządzenia poprawki inżynieryjne mogą powodować konieczność zmiany

niniejszej instrukcji. Decyzja odnośnie konieczności modyfikacji lub wprowadzenia nowej wersji

niniejszej instrukcji leży w gestii Restrain. Poniższa tabela opisuje główne zmiany wprowadzone w

każdej wersji niniejszej instrukcji.

Wersja Data Zmiany

Wer. 1.0 Sierpień 2019 Oryginalna wersja



Informacje prawne

Generator Restrain B100 zaprojektowano z myślą o zapewnieniu zgodności z następującymi
dyrektywami:

• 2014/30/UE: Dyrektywa EMC

Deklaracja zgodności WE jest dostępna na żądanie. Proszę skontaktować się z

producentem.
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1    Wprowadzenie

Urządzenie jest produktem leasingowanym.

• Nie zezwala się na wprowadzanie jakichkolwiek zmian lub wymianę jakichkolwiek części
urządzenia. Wszelkie modyfikacje mogą doprowadzić do powstania niebezpiecznych

sytuacji i potencjalnych obrażeń ciała i uszkodzenia urządzenia. Ponadto, spowoduje to

unieważnienie gwarancji i rozwiązanie umowy najmu. Skontaktować się z producentem,

jeśli wymagana jest wymiana.

• Należy zawsze korzystać z etanolu Restrain dostarczanego przez producenta.

Urządzenie zostało dokładnie wypróbowane z tym konkretnym etanolem. Użycie innego

rodzaju etanolu może to negatywnie wpłynąć na pracę i trwałość urządzenia. Ponadto,

spowoduje to uszkodzenie zbiorów, urządzenia i obrażenia ciała.

Restrain Wprowadzenie    7



1.1    Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Należy zadbać o:

• minimalną kubaturę pustego pomieszczenia 200 m
3
 w przypadku normalnych chłodni;

• minimalną kubaturę pustego pomieszczenia 500 m
3
 w przypadku pomieszczeń, które zostały

całkowicie uszczelnione zgodnie z normami dla atmosfery kontrolowanej.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Maksymalny rozmiar

przechowalni zależy od standardów konstrukcyjnych, wycieków powietrza z pomieszczenia i

docelowego stężenia etylenu.

W przypadku zbyt małego pomieszczenia w jego wnętrzu pozostanie nadmiar etylenu.

Spowoduje to uszkodzenie zbiorów.

1.2    Specyfikacja techniczna

Niniejsze urządzenie ma następującą specyfikację techniczną:

Opis Wartość

Długość 50 cm

Szerokość 32 cm

Wysokość 40 cm

Waga 21 kg

Emisja dźwięku Maks. 40 dB(A)

Minimalna temperatura otoczenia podczas użyt-
kowania

-1 °C

Maksymalna temperatura otoczenia podczas

użytkowania
30 °C

Maksymalna wilgotność względna podczas

użytkowania
70 %

Restrain Wprowadzenie    8
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2    Opis

Niniejszy rozdział opisuje Generator Restrain B100 i jego funkcje.

1

2

3

6

7

8

9

10

11

4

5

Nr Element Funkcja

1. Uchwyty Uchwyty służą do przenoszenia

urządzenia.

2. Pokrętło wyboru programu Pokrętło wyboru programu po-

zwala ustawić żądany wydatek

pompy.
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Nr Element Funkcja

3. Przycisk reset Przycisk reset pozwala ponow-

nie uruchomić urządzenie po

błędzie termicznym. Patrz Roz-

wi#zywanie problemów na stro-

nie 22, aby uzyskać więcej
informacji.

4. Pompa etanolu Pompa etanolu pompuje etanol

z kanistra do urządzenia.

5. Wąż na etanol Wąż na etanol służy do prze-

noszenia etanolu z kanistra do

urządzenia.

6. Przekształtnik Przekształtnik przekształca na-
pięcie z zasilacza sieciowego.

7. Przewód zasilania sieciowego Przewód zasilania sieciowego

pozwala włączyć lub wyłączyć
urządzenie.

8. Przewód zasilania sieciowego pozwala włączyć lub

wyłączyć urządzenie.
Wylot odprowadza gorące po-

wietrze z podgrzewacza.

9. Kontrolka Thermal error (Błąd temperatury) Kontrolka Thermal error (Błąd
temperatury) miga na czerwo-

no, gdy katalizator osiągnie
górną wartość graniczną.

10. Kontrolka Pump (Pompa) Kontrolka Pump (Pompa)

zmienia kolor na żółty, gdy jest

włączona pompa.

11. Kontrolka Power (Zasilanie) Kontrolka Power (Zasilanie)

świeci na zielono, gdy urządze-
nie jest zasilane.

2.1    Działanie urządzenia
Urządzenie posiada wewnętrzny katalizator. Katalizator osiąga wysoką temperaturę. Etanol jest

pompowany do urządzenia, ciepło katalizatora powoduje odparowanie etanolu, który następnie
zmienia się w etylen.
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2.2    Programy

Dostępne są trzy programy, które można wybrać dla produktu przewidzianego do dojrzewania:

• Prędkość pompy 1,44 litra na 24 godziny

• Prędkość pompy 2,88 litra na 24 godziny

• Prędkość pompy 4,32 litra na 24 godziny

Restrain Opis    11



3    Bezpieczeństwo

Urządzenie zostało starannie zaprojektowane i fachowo zbudowane z myślą o bezpieczeństwie
obsługi. Potwierdza to Deklaracja zgodności WE. Zawsze występują jednak niebezpieczeństwa
i zagrożenia dla bezpieczeństwa, których nie można wyeliminować. Wspomniane

niebezpieczeństwa i zagrożenia wynikają z funkcji urządzenia oraz obsługi urządzenia przez

użytkownika. Niniejszy rozdział omawia instrukcje i środki ostrożności z zakresu bezpieczeństwa,
sposób ich przedstawienia oraz wymagania wobec użytkownika. Należy zapoznać się ze

wspomnianymi instrukcjami i wymogami bezpieczeństwa oraz zawsze ich przestrzegać!

3.1    Oznakowanie bezpieczeństwa na urządzeniu
Na urządzeniu znajdują się przeznaczone dla użytkowników piktogramy i ostrzeżenia o możliwych
niebezpieczeństwach.

Piktogram Wyjaśnienie Lokalizacja

Znak ostrzegawczy „Gorące” Z tyłu urządzenia

Znak ostrzegawczy „Tą stroną
do góry”

Z prawej stronie urządzenia

Napis „RestrainTYLKO etanol” Z przodu urządzenia

Należy upewnić się, że oznakowanie bezpieczeństwa jest zawsze wyraźnie rozpoznawalne

i czytelne. Wymienić, jeśli nie jest.
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3.2    Środki bezpieczeństwa
Urządzenie wyposażone jest w następujące wbudowane środki bezpieczeństwa:

Czujniki systemu grzewczego

System grzewczy wyposażony jest w dwa wewnętrzne czujniki. Jeden mierzy temperaturę
podgrzewacza, a drugi pełni rolę urządzenia bezpieczeństwa. Kiedy dwa czujniki zmierzą
różne wartości lub jeden z czujników nie zadziała, urządzenie automatycznie zatrzyma cykl

zamgławiania. Kontrolka Thermal error (Błąd temperatury) zamiga na czerwono. Patrz

Rozwi#zywanie problemów na stronie 22, aby uzyskać więcej informacji.

3.3    Ogólne ostrzeżenia z zakresu bezpieczeństwa
Należy zawsze przestrzegać ostrzeżeń z zakresu bezpieczeństwa zawartych w niniejszej

instrukcji. Niedochowanie powyższego wymagania może spowodować poważne obrażenia ciała
lub szkody materialne.

• Etanol jest niezwykle łatwopalny. Podczas pracy z paliwem nie palić, nie używać
otwartego ognia, radia, ani telefonu komórkowego.

• Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródła zapłonu.
• Zadbać o zapewnienie co najmniej 0,6 m wolnej przestrzeni wokół urządzenia. Wylot

staje się bardzo gorący i może stanowić powód zagrożenia zapłonem.
• Należy zadbać o to, by kable i przewody nie wchodziły w kontakt z wylotem. Wylot staje

się bardzo gorący i może stanowić powód zagrożenia zapłonem.
• Nie zezwala się na zabawę dzieci urządzeniem ani etanolem. Urządzenie, przewód

zasilania i etanol muszą pozostawać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Etanol jest niezwykle łatwopalny i drażniący.
• Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź
nieposiadające odpowiedniej wiedzy nie powinny korzystać z urządzenia. Etanol jest

niezwykle łatwopalny i drażniący.
• Natychmiast odłączyć urządzenie od źródła zasilania w przypadku zepsucia lub

uszkodzenia części przewodu zasilania lub przekształtnika. Zepsute lub uszkodzone

części układu elektrycznego mogą spowodować poważne obrażenia ciała.
• Nigdy nie zdejmować pokryw. Może to spowodować poważne obrażenia ciała lub

szkody materialne.

• Etanol jest środkiem drażniącym. Podczas pracy z nim należy nosić rękawice i okulary

ochronne. Patrz też Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej na stronie 25.

• Należy zadbać o to, by miejsce posadowienia urządzenia miało minimalną kubaturę 200

m
3
. Nadmiar etylenu w pomieszczeniu spowoduje uszkodzenie zbiorów.

• Zadbać o to, by urządzenie było wolne od wilgoci. Przedostanie się wody do urządzenia
może spowodować szkody materialne.
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• Urządzenie zawiera element grzejny, który znacznie się nagrzewa. Po wyłączeniu
urządzenia odczekać co najmniej 6 godzin przed rozpoczęciem przenoszenia lub

transportu urządzenia.

Restrain Bezpiecze#stwo    14



4    Transport

• Urządzenie waży 21 kg. Urządzenie należy zawsze przenosić oburącz i utrzymywać w
pozycji pionowej.

• Nie upuszczać urządzenia. Może to spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne.

• Czas schładzania urządzenia wynosi 6 godzin. Wyłączyć maszynę na kilka godzin

przed transportem.

Restrain Transport    15



5    Instalacja

Niniejszy rozdział opisuje prawidłowe procedury rozpakowania i instalacji.

5.1    Rozpakowywanie

Urządzenie dostarczane jest w specjalnym opakowaniu.

Zachować nienaruszone opakowanie i przechowywać je w suchym miejscu. Będzie ono

potrzebne do zwrotu urządzenia do producenta.

1. Ostrożnie otworzyć opakowanie.

2. Usunąć wszystkie materiały z pudełka.
3. Upewnić się, że wszystkie zamówione części zostały dostarczone:

• Generator Restrain B100

5.2    Posadowienie urządzenia
Niniejszy punkt opisuje miejsce i sposób posadowienia urządzenia.

1. Umieścić urządzenie w pomieszczeniu, która wymaga zamgławiania.
2. Upewnić się, że miejsce spełnia następujące wymagania:

• Postawić urządzenia na podłodze.
• Umieścić urządzenie w dobrze wentylowanym miejscu.

• Umieścić urządzenie w miejscu oddalonym od normalnych czynności związanych z

załadunkiem.

Upewnić się, że urządzenie nie dotyka żadnych ciał obcych ani plastikowych

elementów. Mgła z urządzenia jest gorąca i może uszkodzić inne powierzchnie.

3. Rozstawić wokół urządzenia bariery służące jego ochronie przed potencjalnymi

uszkodzeniami.

4. Umieścić niewielką ilość materiału chłonnego pod wylotem do zbierania potencjalnej

kondensacji.

5. Podłączyć przewód zasilania sieciowego do gniazdka elektrycznego.
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5.3    PrzygotowanieRestrain kanistra z etanolem

Niniejszy punkt wyjaśnia sposób przygotowania kanistra z etanolem Restrain do wykorzystania z

urządzeniem.

Etanol jest niezwykle łatwopalny. Podczas pracy z paliwem nie palić, nie używać otwartego

ognia, radia, ani telefonu komórkowego.

Niezbędne narzędzia:

• Wiertarka elektryczna

• Wiertło 8 mm

1. Zdjąć opaski z węża na etanol.

2. Zdjąć filtr i ciężarki z węża na etanol.

3. Zdjąć korek z kanistra na etanol.

4. Wywiercić dwa otwory w korku: jeden na wąż na etanol, jeden na powietrze.

5. Przeprowadzić wąż na etanol przez jeden z otworów.

6. Wymienić ciężarki i filtr na wężu na etanol.

7. Ponownie zakręcić korek na kanistrze na etanol.

Upewnić się, że filtr dotyka dna kanistra.

Restrain Instalacja    17



6    Praca

Niniejszy rozdział omawia obsługę urządzenia.

6.1    Uruchomienie urządzenia
W razie potrzeby uruchomić urządzenie w następujący sposób:

1. Podłączyć przewód zasilania sieciowego do gniazdka elektrycznego.

Kontrolka Power (Zasilanie) zaświeci na zielono.

Podgrzewacz ogrzewa katalizator. Trwa to około 40 minut.

2. Wybrać żądany program:

• Prędkość pompy 1,44 litra na 24 godziny

• Prędkość pompy 2,88 litra na 24 godziny

• Prędkość pompy 4,32 litra na 24 godziny

Kontrolka Pump (Pompa) zmienia kolor na żółty.

6.2    Wyłączenie urządzenia
Niniejszy punkt opisuje sposób wyłączenia urządzenia.

1. Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego.
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Urządzenie pozostaje gorące przez co najmniej 6 godzin. Przed przystąpieniem do

przenoszenia lub transportu urządzenia należy odczekać, aż urządzenie wystarczająco
ostygnie.

6.3    Sytuacje awaryjne

W przypadku sytuacji awaryjnej:

1. Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego.

W przypadku innych problemów, patrz Rozwi#zywanie problemów na stronie 22.

Aby ponownie uruchomić urządzenie po sytuacji awaryjnej:

1. Podłączyć przewód zasilania sieciowego.

Urządzenie będzie kontynuować program.
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7    Konserwacja i czyszczenie

Urządzenie nie wymaga czynności konserwacyjnych ze strony użytkownika.

Nigdy nie otwierać urządzenia samodzielnie, gdyż spowoduje to jego uszkodzenie. Jeśli
urządzenie wymaga serwisu lub konserwacji, należy skontaktować się z producentem.

7.1    Codzienne kontrole

Kiedy urządzenie jest używane, należy upewnić się, że działa ono poprawnie:

• Kontrolka Power (Zasilanie) jest zielona.

• Kontrolka Pump (Pompa) jest żółta.
• Kontrolka Thermal error (Błąd temperatury) jest wyłączona.
• Wszystkie przewody są podłączone i nieuszkodzone.

7.2    Kontrola miesięczna
Podczas pracy urządzenia należy zadbać o to, by wszystkie pokrywy były odpowiednio założone.

7.3    Czyszczenie

Regularnie czyścić urządzenie czystą, miękką i wilgotną szmatką.

Nie spryskiwać urządzenia wodą, ani nie zanurzać go w wodzie. Spowoduje to trwałe
uszkodzenie urządzenia.
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8    Przechowywanie

Urządzenie można przechowywać z myślą o późniejszym użyciu.

• Zawsze przechowywać urządzanie wewnątrz. Zadbać o to, by urządzenie było suche i

zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi.

• Zapewnić pionowe ustawienie urządzenia podczas przechowywania.

• Przechowywać urządzenie w oryginalnym opakowaniu.

8.1    Przygotowanie do przechowywania

Niniejszy punkt opisuje przygotowanie urządzenia do przechowywania.

1. Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego.

2. Odczekać 6 godzin na ostygnięcie urządzenia.
3. Usunąć wąż z kanistra na etanol.

4. Przechowywać lub zutylizować etanol zgodnie z lokalnymi przepisami. Patrz też Karta

charakterystyki substancji niebezpiecznej na stronie 25.

5. Przechowywać urządzanie wewnątrz.
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9    Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano możliwe problemy z urządzeniem oraz sposoby ich rozwiązywania. Jeśli
potrzebne jest wsparcie lub wystąpi inny problem, należy skontaktować się z producentem.

9.1    Problemy z urządzeniem

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie

Przewód zasilania jest uszko-

dzony lub niepodłączony.
Upewnić się, że przewód zasi-

lania jest nieuszkodzony i pod-
łączony do gniazdka elektrycz-

nego.

Urządzenie nie uruchamia się.

Brak zasilania sieciowego. Odczekać na przywrócenie za-

silania sieciowego lub podłą-
czyć urządzenie do innego źró-
dła zasilania (np. agregatu).

Urządzenie będzie kontynu-
ować wybrany program.

Kontrolka Thermal error (Błąd
temperatury) miga na czerwo-

no i podgrzewacz wyłącza się.

Temperatura wewnątrz katali-

zatora osiągnęła górną grani-
cę.

Odczekać 1 godzinę, a następ-
nie nacisnąć przycisk Reset

(Resetuj). Po około 40 minu-

tach katalizator jest nagrzany

i urządzenie będzie kontynu-
ować wybrany program.
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10    Koniec umowy najmu

Na koniec umowy najmu należy zwrócić urządzenie producentowi. Przy pakowaniu urządzenia
należy wykonać poniższe czynności.

1. Odłączyć urządzenie od zasilania sieciowego.

2. Odczekać 6 godzin na ostygnięcie urządzenia.
3. Usunąć wąż z kanistra na etanol.

4. Przechowywać lub zutylizować etanol zgodnie z lokalnymi przepisami. Patrz też Karta

charakterystyki substancji niebezpiecznej na stronie 25.

Nie zwracać etanolu do producenta. Etanol jest wysoce wybuchowy i może być
przewożony wyłącznie w określonych warunkach.

5. Zapakować urządzenie w oryginalne opakowanie.

6. W sprawach dotyczących wysyłki zwrotnej urządzenia należy skontaktować się z

producentem.
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11    Utylizacja

Nigdy nie dokonywać samodzielnej utylizacji urządzenia. Urządzenie należy zawsze zwrócić
producentowi.

Utylizacja etanolu wymaga zawsze właściwego postępowania. Patrz Karta charakterystyki

substancji niebezpiecznej na stronie 25, aby poznać poprawny sposób utylizacji etanolu.
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12    Załączniki

12.1    Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

12.1.1    Identyfikacja substancji

Nazwa handlowa: Etanol Restrain

Nazwa zwyczajowa

produktu:

Alkohol etylowy

Nazwa chemiczna: Etanol

Identyfikacja firmy

12.1.2    Skład

Nr CAS: 64-17-5 200

Nr EC: 578-6

12.1.3    Identyfikacja zagrożeń

Łatwopalność: Wysoce łatwopalna ciecz.

Oko: Substancja drażniąca w przypadku kontaktu z oczami.

Skóra: Długotrwały kontakt może podrażniać skórę, powodując jej wysuszenie i pękanie.
Wielokrotny, długotrwały kontakt ze skórą może spowodować zapalenie skóry.

12.1.4    Pierwsza pomoc

Oko: Niezwłocznie dokładnie przemyć oko dużą ilością wody aż do ustania podrażnienia.
Zasięgnąć porady medycznej. Podczas pracy z tym produktem nie nosić soczewek kontaktowych.
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Skóra: W przypadku kontaktu płynu ze skórą należy natychmiast przepłukać skażone miejsce

wodą. W przypadku przedostania się płynu przez ubranie, zdjąć ubranie i przepłukać skórę wodą.
Jeśli podrażnienie utrzymuje się po przepłukaniu zgłosić się po pomoc medyczną.

Połknięcie: W przypadku połknięcia płynu wywołać wymioty, jeśli osoba jest przytomna.

Niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.

12.1.5    Postępowanie w przypadku pożaru
Ciecz jest wysoce łatwopalna. Środki gaśnicze: Piana, dwutlenek węgla, proszek chemiczny.

12.1.6    Postępowanie przy przypadkowym uwolnieniu

W przypadku rozlania lub niezamierzonego uwolnienia etanolu Restrain należy podjąć następujące
kroki:

1. Miejsce rozlania lub uwolnienia wymaga odpowiedniej wentylacji.

2. Usunąć wszystkie źródła ciepła lub zapłonu.
3. Należy zapewnić odpowiednią ochronę dróg oddechowych i odzież ochronną personelowi

sprzątającemu.
4. Użyć piasku lub wermikulitu do wchłonięcia cieczy.

5. Umieścić zużyte materiały chłonne w zamkniętych pojemnikach do usunięcia.
6. Rozlany obszar umyć wodą.

12.1.7    Przenoszenie i przechowywanie

Trzymać etanol Restrain z dala od wszelkich źródeł ciepła i zapłonu. Nosić rękawice i okulary

ochronne zabezpieczające przed środkami chemicznymi. W razie potrzeby nosić odzież ochronną.

Przechowywać w suchym, zamkniętym pomieszczeniu, w którym nie występują ekstremalne

temperatury.

Trzymać z dala od wody i artykułów spożywczych.

Przechowywać z dala od iskier, płomieni i materiałów utleniających.

Nie zezwala się na palenie w pobliżu cieczy lub gazu.

12.1.8    Zabezpieczenie przed narażeniem na działanie substancji i
środki ochrony indywidualnej

Należy podjąć działania ukierunkowane na wyeliminowanie możliwości wystąpienia iskrzenia,

płomieni, zapłonu w obszarze roboczym.

Przestrzegać standardowych środków ostrożności przy obchodzeniu się z substancjami

chemicznymi. Unikać kontaktu płynu z oczami i skórą.

Nosić odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (jak poniżej).
Dokładnie umyć po obchodzeniu się z substancją.
Nosić okulary ochronne zabezpieczające przed środkami chemicznymi.

Należy udostępnić uniwersalny kombinezon odporny na środki chemiczne.

W przypadku podrażnienia gazem można nosić maskę zatwierdzoną przez NIOSH/MSHA.
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12.1.9    Właściwości fizyko-chemiczne

Etanol Restrain: Praktycznie bezbarwny z zapachem acetonu.

12.1.10    Stabilność i reaktywność
Stabilność: Substancja stabilna w normalnych warunkach użytkowania. Unikać następujących
warunków: Ciepła, iskier, otwartego ognia, kontaktu z materiałami utleniającymi.

Reaktywność: Substancji nie łączyć z silnymi utleniaczami, dwutlenkiem potasu, pentafluorkiem

bromu, bromkiem acetylu, chlorkiem acetylu, platyną, sodem.

12.1.11    Informacje toksykologiczne

Powoduje podrażnienie skóry.

Powoduje podrażnienie oczu.

Ma działanie szkodliwe po połknięciu.
Substancja może być szkodliwa w przypadku wchłonięcia przez skórę.

12.1.12    Informacje o ochronie środowiska
Nie wolno dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji lub cieków wodnych. Nie wylewać
na ziemię. Usunąć na odpowiednie składowisko.

12.1.13    Uwagi w zakresie utylizacji

Produkt jest łatwopalny i wymaga odpowiedniej utylizacji. Może to obejmować wykorzystanie

specjalnego składowiska lub spalenie. Nie realizować utylizacji do cieków wodnych, kanalizacji, ani

do ziemi.

12.1.14    Informacje przewozowe

Nr ONZ: UN 1170

Grupa pakowania: II

Nazwa przewozowa: Etanol wysoce łatwopalny

12.1.15    Informacje prawne

Klasyfikacja i oznakowanie
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Substancja szkodliwa wysoce łatwopalna
Produkt został sklasyfikowany zgodnie z przepisami dla substancji chemicznych (informacje o

zagrożeniach i opakowania do dostaw) (CHIP 3).

Bezpieczeństwo substancji wysoce łatwopalnych: S(1/2) Przechowywać zamknięte i chronić przed

dziećmi.

Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu

Nosić odpowiednią odzież ochronną, m.in. rękawiczki.

W razie wypadku lub złego samopoczucia należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza (jeżeli to
możliwe, pokazać etykietę).

12.1.16    Inne informacje

Etanol Restrain należy zawsze przechowywać w warunkach właściwych dla wysoce łatwopalnej
cieczy.

Do 50 litrów paliwa Restrain można przechowywać w obszarze roboczym, w odpowiednim

pojemniku lub szafie o konstrukcji ognioodpornej, zaprojektowanych z myślą o zatrzymywaniu

wycieków i oznakowanych jako zawierające substancje wysoce łatwopalne.

Ilości powyżej 50 litrów należy przechowywać w bezpiecznych miejscach przeznaczonych do

przechowywania substancji łatwopalnych, wydzielonych z normalnych obszarów pracy oraz z

dobrą wentylacją. Więcej informacji można znaleźć w następujących publikacjach z zakresu BHP:

dostępnych od HMSO:

L135 Przechowywanie substancji niebezpiecznych; Zatwierdzony kodeks postępowania dla

substancji niebezpiecznych i atmosfer wybuchowych z 2002 r.

HSG51 Przechowywanie łatwopalnych cieczy w pojemnikach.

Puste pojemniki na paliwo Restrain należy przemyć wodą i zutylizować lub poddać recyklingowi jak

w przypadku standardowych pojemników plastikowych.
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12.2    Ocena ryzyka COSHH (kontrola nad substancjami
niebezpiecznymi dla zdrowia) dla paliwa

Czynność
Postępowanie z pojemnikami na etanol Restrain.

Powód wykonywania czynności
Utrzymanie stabilnej atmosfery z etylenem w przechowalni.

Status osoby wykonującej działanie
Kierownik przechowalni

Produkt

Etanol Restrain

Identyfikacja zagrożenia

Substancja

łatwopalna
Substancja szkodliwa

Ocena ryzyka

Powoduje podrażnienie oczu.

Połknięcie może spowodować nudności, wymioty i upojenie.

Kontakt ze skórą prawdopodobnie nie spowoduje znaczącego podrażnienia nawet przy

wielokrotnym kontakcie.

Prawdopodobieństwo wchłonięcia w szkodliwych ilościach przez kontakt ze skórą jest nieznaczne.

Pierwsza pomoc

Oczy Dokładnie przemyć wodą.

Płuca Oddalić się z miejsca narażenia na kontakt, odpocząć i ogrzać.

Skóra Przemyć wodą i zdjąć zanieczyszczoną odzież.

Usta Przemyć i zapewnić dużo wody do picia.
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Rozlanie

1. Usunąć wszystkie źródła ciepła lub zapłonu.
2. Użyć piasku lub wermikulitu do wchłonięcia cieczy.

3. Umieścić zużyte materiały chłonne w zamkniętych pojemnikach do usunięcia.

Utylizacja pojemników

Pojemniki należy nakłuć i umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady.
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