LEMBAR DATA KEAMANAN MATERIAL
BAGIAN 1. IDENTIFIKASI PRODUK
NAMA PRODUK
NAMA KIMIA
RUMUS KIMIA
SINONIM
PRODUSEN

: Karbon Dioksida
: Karbon Dioksida
: CO2
: Anhidrida Karbonik, Gas Asam Karbonik, Karbon Anhidrida
: PT. DWIGASINDO ABADI

INFORMASI PRODUK
NOMOR MSDS
TANGGAL REVISI

: 021- 8911 7509
:
:

REVISI:
TANGGAL KAJIAN:

BAGIAN 2. KOMPOSISI / INFORMASI TENTANG BAHAN DASAR
KONSENTRASI: Karbon dioksida dijual dalam bentuk produk murni >99%.
NOMOR CAS: 124-38-9
BATAS KETERPAPARAN:
OSHA: PEL-TWA = 5000 ppm ACGIH: TLV-TWA = 5000 ppm NIOSH: Tidak ditetapkan
BAGIAN 3. IDENTIFIKASI RESIKO BAHAYA

GAMBARAN TENTANG KEADAAN DARURAT
Karbon dioksida adalah gas bertekanan cair yang tidak dapat terbakar yang dikemas dalam tabung
o
o
pada tekanan uapnya yaitu sebesar 838 psig pada 70 F (21,1 C). Konsentrasi tinggi dapat
menyebabkan mati lemas dengan cepat, dan juga dapat meningkatkan laju pernapasan dan detak
jantung. Kontak dengan cairan ini dapat menyebabkan radang dingin (frostbite). Hindari pemakaian
gas untuk pernapasan. Peralatan bantu pernapasan lengkap (Self contained breathing apparatus /
SCBA) mungkin diperlukan oleh petugas penyelamat.
NOMOR TELEPON UNTUK KEADAAN DARURAT
( 021 ) 8911 7509
( 021 ) 8911 7526
PENGARUH POTENSIAL TERHADAP KESEHATAN:
PERNAPASAN: Karbon dioksida merupakan zat penyebab sesak napas. Konsentrasi
sebesar 10% atau lebih dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau kematian.
KONTAK MATA: Kontak dengan cairan atau uap dingin dapat menyebabkan pembekuan
jaringan.
KONTAK KULIT: Kontak dengan cairan atau uap dingin dapat menyebabkan radang dingin.
INFORMASI TENTANG KETERPAPARAN:
RUTE MASUK: Pernapasan
ORGAN TARGET: Sistem saraf pusat
PENGARUH: Sesak napas (mati lemas). Keterpaparan berlebih dapat menyebabkan
kerusakan pada sel ganglion retina dan sistem saraf pusat.
GEJALA: Sakit kepala, berkeringat, pernapasan yang cepat, meningkatnya detak jantung,
sukar bernapas, rasa pusing, depresi mental, gangguan visual, dan tubuh gemetar.
EFEK KRONIS: Tidak ditetapkan.
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KONDISI MEDIS YANG DIPERBURUK OLEH KETERPAPARAN BERLEBIH: Tidak ada
KARSINOGENISITAS: Karbon dioksida tidak terdaftar sebagai bahan karsinogen oleh NTP, OSHA
atau IARC.
BAGIAN 4. LANGKAH PERTOLONGAN PERTAMA
PERNAPASAN: Orang yang menderita akibat keterpaparan berlebih harus dipindahkan agar ia
memperoleh udara segar. Jika korban tidak bernapas, berikan pernapasan buatan. Jika sulit
bernapas, berikan oksigen. Segera dapatkan perawatan medis.
KONTAK MATA: Kontak dengan cairan atau uap dingin dapat menyebabkan pembekuan jaringan.
Bilas mata secara perlahan dengan air hangat. Segera dapatkan perawatan medis.
KONTAK KULIT: Kontak dengan cairan atau uap dingin dapat menyebabkan terjadinya radang
dingin. Segera siram daerah yang dipengaruhi dengan menggunakan air hangat bersuhu tidak lebih
O
dari 107 F.
CATATAN BAGI DOKTER: Tidak ada antidot khusus. Perawatan bagi keterpaparan berlebih harus
diarahkan pada pengendalian gejala dan kondisi klinis.
BAGIAN 5. KEBAKARAN DAN LEDAKAN
TITIK NYALA (FLASH POINT):
AUTOIGNITION:
BATAS FLAMMABLE:
Tidak berlaku
Tidak dapat terbakar
Tidak dapat terbakar
MEDIA PEMADAM: Karbon dioksida adalah gas yang tidak dapat terbakar dan tidak dapat
mendukung pembakaran. Karbon dioksida merupakan bahan pemadam kebakaran kelas B dan C.
Gunakan media pemadam yang tepat untuk mengelilingi api.
PRODUK PEMBAKARAN YANG BERBAHAYA: Tidak ada yang diketahui.
PROSEDUR PEMADAMAN KEBAKARAN: Evakuasikan personil dari daerah berbahaya. Karbon
dioksida tidak dapat terbakar. Jika mungkin, tanpa menimbulkan resiko, keluarkan tabung dari daerah
kebakaran atau dinginkan dengan air. Peralatan bantu pernapasan lengkap (Self contained breathing
apparatus / SCBA) mungkin diperlukan untuk para petugas penyelamat.
RESIKO BAHAYA LUAR BIASA: Bila terkena api atau panas yang hebat, maka tabung akan
mengalirkan isinya keluar dengan cepat dan/atau meletus dengan hebat. Sebagian besar tabung
dirancang untuk mengalirkan isinya keluar ketika terekspos dengan temperatur tinggi. Tekanan di
dalam tabung dapat terakumulasi akibat panas dan dapat meletus jika perangkat pelepas tekanan
gagal berfungsi.
BAGIAN 6. LANGKAH PENCEGAHAN BAGI PELEPASAN TAK DISENGAJA
Evakuasikan semua personil dari daerah yang dipengaruhi. Tambah ventilasi untuk mengeluarkan
gas dan untuk memantau kadar oksigen. Gunakan peralatan pelindung (SCBA) yang tepat. Jika
kebocoran berasal dari tabung atau katup tabung, hubungi nomor telepon darurat INTER GAS
MANDIRI. Jika kebocoran terjadi dalam sistem pengguna, tutup katup tabung, alirkan tekanan keluar
sebelum mencoba melakukan perbaikan.
BAGIAN 7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN
PENYIMPANAN: Tabung harus disimpan dalam posisi tegak di tempat yang aman dan berventilasi
baik, yang terlindung dari pengaruh cuaca. Temperatur tempat penyimpanan tidak boleh lebih dari
o
o
125 F (52 C). Tempat penyimpanan harus berada jauh dari daerah yang sering dilalui dan pintu
keluar darurat. Hindari daerah-daerah dimana terdapat garam atau bahan korosif lainnya. Tutup
pelindung katup dan seal outlet katup harus tetap berada pada tabung yang tidak terhubung untuk
digunakan. Pisahkan tabung penuh dari tabung kosong. Hindari inventori yang berlebihan dan waktu
penyimpanan yang lama. Gunakan sistem first-in first-out. Simpan catatan inventori dengan baik.
PENANGANAN: Gunakan hand truck yang sesuai yang dirancang untuk memindahkan tabung.
Jangan mencoba mengangkat tabung dengan memegang tutup pelindung katupnya. Jangan
memberikan api atau panas yang terlokalisir secara langsung pada bagian tabung. Jangan
O
O
membiarkan temperatur bagian tabung melampaui 125 F (52 C). Temperatur tinggi dapat
menyebabkan kerusakan pada tabung dan/atau kegagalan prematur pada perangkat pelepas
tekanan yang akan menyebabkan ia mengalirkan isi silinder keluar. Jika pengguna mengalami
kesulitan dalam mengoperasikan katup tabung, hentikan penggunaan dan hubungi supplier. Jangan
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memasukkan benda apapun (misalnya, kunci inggris, obeng, batang pengumpil, dll.) ke dalam celah
tutup katup. Bila Anda melakukannya, maka dapat menyebabkan kerusakan pada katup yang akan
menimbulkan kebocoran. Gunakan strap-wrench yang dapat disesuaikan untuk melepas tutup yang
terlalu kencang atau berkarat. Gunakan hanya sambungan CGA yang tepat, jangan menggunakan
adapter. Gunakan pipa dan peralatan yang dirancang secara memadai untuk tahan terhadap tekanan
yang akan ditemui. Jika digunakan produk cair, maka pastikan agar sudah diambil langkah-langkah
untuk mencegah terperangkapnya cairan di dalam sistem tertutup. Penggunaan katup pelepas
tekanan mungkin diperlukan. Gunakan katup periksa atau peralatan pelindung lainnya di dalam pipa
pada tabung untuk mencegah aliran balik. Karbon dioksida kompatibel dengan semua material
konstruksi yang umum digunakan. Persyaratan tekanan harus dipertimbangkan ketika memilih
material dan merancang sistem.
Gunakan label sistem “FULL”, “IN USE”, dan “EMPTY” pada tabung. Hal ini akan mengurangi
kemungkinan menghubungkan atau mengoperasikan tabung yang salah secara tak disengaja.
PERSYARATAN KHUSUS: Selalu simpan dan tangani tabung gas bertekanan menurut Compressed
Gas Association, Inc. pamflet CGA P-1, Safe Handling of Compressed Gases in Containers.
Peraturan lokal mungkin mensyaratkan penggunaan peralatan khusus untuk penyimpanan atau
penggunaan.
HATI-HATI: Tabung gas bertekanan tidak boleh diisi ulang kecuali oleh produsen gas bertekanan
yang memenuhi syarat. Pengiriman tabung gas bertekanan yang belum diisi oleh pemilik atau tanpa
seijin pemilik merupakan pelanggaran terhadap undang-undang federal.
BAGIAN 8. KONTROL TERHADAP KETERPAPARAN / PERLINDUNGAN TUBUH
KONTROL ENGINEERING: Sediakan ventilasi dan/atau local exhaust yang baik untuk mencegah
terakumulasinya konsentrasi karbon dioksida di atas 5000 ppm.
PROTEKSI PERNAPASAN:
Pemakaian Dalam Keadaan Darurat: Peralatan bantu pernapasan lengkap (Self contained
breathing apparatus / SCBA) atau pipa udara bertekanan positif dengan masker dan escape
pack harus digunakan di dalam atmosfer yang kekurangan oksigen. Respirator pemurni
udara tidak akan dapat memberikan perlindungan.
PROTEKSI MATA: Disarankan memakai kacamata pengaman ketika sedang menangani,
menghubungkan, atau melepaskan tabung, dan ketika sedang memberikan tekanan pada sistem.
PERALATAN PELINDUNG LAINNYA: Sepatu pengaman dan sarung tangan kerja dari kulit ketika
sedang menangani tabung.
BAGIAN 9. SIFAT FISIKA DAN SIFAT KIMIA
PENAMPAKAN, BAU DAN WUJUD: Merupakan gas yang tidak berwarna dan tanpa bau. Sedikit
bersifat asam. Beberapa orang merasakan adanya bau yang sedikit tajam dan rasa yang menggigit.
BERAT MOLEKUL: 44,01
3
3
RAPAT MASSA GAS (pada 70 oF (21,1 oC) dan 1 atm): 0,1144 lb/ft (1,832 kg/m )
o
o
TEKANAN UAP (pada 70 F (21,1 C)): 838 psig
BERAT JENIS (Udara =1): 1,522
3
3
VOLUME JENIS (pada 70 oF (21,1 oC) dan 1 atm): 8,74 ft /lb (0,5457 m /kg)
O
O
TITIK DIDIH: -109,3 F (-78,5 C)
o
o
TRIPLE POINT (Pada 60,4 psig): -69,9 F (-56,6 C)
o
KELARUTAN DALAM AIR (Vol./Vol. pada 68 F (20 oC)): 0,90.
BAGIAN 10. STABILITAS DAN REAKTIVITAS
STABILITAS: Stabil
KONDISI YANG HARUS DIHINDARI: Tidak ada
INKOMPATIBILITAS (Material yang harus dihindari): Tidak ada
REAKTIVITAS:
A) PRODUK DEKOMPOSISI BERBAHAYA: Tidak ada
B) POLIMERISASI BERBAHAYA: Tidak akan terjadi
BAGIAN 11. INFORMASI TENTANG BAHAYA KERACUNAN
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Karbon dioksida adalah zat yang dapat menyebabkan sesak napas. Pada mulanya ia akan
merangsang pernapasan dan lalu menyebabkan depresi pernapasan. Konsentrasi yang tinggi akan
menyebabkan narkosis. Gejala yang timbul pada manusia adalah sebagai berikut:
KONSENTRASI
1%
2%
3%

4-5%
5-10%

50-100%

PENGARUH
Laju pernapasan sedikit meningkat
Laju pernapasan meningkat sebesar 50% di atas normal. Keterpaparan lebih lama
dapat menyebabkan sakit kepala dan kelelahan.
Laju pernapasan meningkat dua kali dari normalnya dan pernapasan menjadi
sukar. Ada sedikit pengaruh narkotik. Pendengaran menjadi terganggu, sakit
kepala, kenaikan tekanan darah dan denyut nadi.
Laju pernapasan meningkat empat kali dari laju normal, gejala keracunan
(intoxication) tampak jelas dan mungkin dirasakan agak sedikit tercekik.
Dapat diperhatikan adanya bau yang berkarakteristik tajam. Pernapasan sangat
sukar, sakit kepala, gangguan visual dan telinga terasa berdenging. Kemampuan
mengambil keputusan mulai terganggu, diikuti dengan hilangnya kesadaran dalam
beberapa menit.
Hilangnya kesadaran terjadi lebih cepat bila kadarnya di atas 10%. Keterpaparan
dalam waktu lama pada konsentrasi tinggi pada akhirnya dapat menyebabkan
kematian akibat sesak napas.
BAGIAN 12. INFORMASI EKOLOGI

Diperkirakan tidak akan terjadi pengaruh ekologis yang merugikan. Karbon dioksida tidak
mengandung bahan kimia Kelas I atau Kelas II yang dapat mengurangi ozon (40 CFR Part 82).
Karbon dioksida tidak terdaftar sebagai zat polutan laut oleh DOT (49 CFR Part 171).
BAGIAN 13. PERTIMBANGAN MENGENAI PEMBUANGANNYA
PRODUK TAK TERPAKAI / KONTAINER KOSONG: Kembalikan kontainer dan produk tak terpakai
kepada supplier. Jangan mencoba membuang produk tak terpakai. Pastikan katup tabung ditutup
secara benar, tutup outlet katup telah dipasang kembali, dan tutup pelindung katup dikencangkan
sebelum tabung dikirim.
METODE PEMBUANGAN LIMBAH: Untuk pembuangan dalam keadaan darurat, amankan tabung
dan keluarkan gas secara perlahan ke atmosfer ke daerah yang berventilasi baik atau ke luar ruang.
Jumlah yang kecil dapat dibuang dengan mereaksikannya dengan basa lemah.
BAGIAN 14. INFORMASI TENTANG PENGANGKUTAN
NAMA PENGIRIMAN DOT: Karbon dioksida
KELAS RESIKO BAHAYA: 2.2 (Gas Tak Dapat Terbakar)
NOMOR IDENTIFIKASI: UN1013.
RQ PRODUK: Tidak ada
LABEL PENGIRIMAN: Nonflammable gas (Gas tak dapat terbakar)
PLAKAT (Bila diperlukan): Nonflammable gas
INFORMASI KHUSUS TENTANG PENGIRIMAN: Tabung harus diangkut secara aman dalam posisi
tegak. Jangan pernah mengangkutnya di dalam kompartemen penumpang suatu kendaraan.
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