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

: Asetilen (larutan)
: Asetilen ( Laboraturium Grade )
: C2H2
: Etuna
: DWIGASINDO ABADI
: ( 021) 8911-7509
:

BAGIAN 2. KOMPOSISI / INFORMASI TENTANG BAHAN DASAR
Asetilen dijual dalam bentuk produk dengan kemurnian >99,9%.
NOMOR CAS: 74-86-2
BATAS KETERPAPARAN:
OSHA: Tidak ada
ACGIH: Menimbulkan sesak napas

NIOSH: Tidak ada

BAGIAN 3. IDENTIFIKASI RESIKO BAHAYA

GAMBARAN TENTANG KEADAAN DARURAT
Asetilen adalah gas terlarut yang dapat terbakar dan tak berwarna yang dikemas dalam tabung
bertekanan. Dapat segera menimbulkan resiko kebakaran atau meledak bila konsentrasinya
melampaui 2,5%. Asetilen akan terurai dengan hebat dalam bentuk bebasnya bila tekanan
melampaui 15 psig. Konsentrasi tinggi yang akan menyebabkan sesak napas berada dalam kisaran
dapat terbakar dan ruangan yang mengandung gas dengan konsentrasi ini tidak boleh dimasuki.
NOMOR TELEPON UNTUK KEADAAN DARURAT
( 021 ) 8911-7905
( 021 ) 8911-7926
PENGARUH AKUT POTENSIAL TERHADAP KESEHATAN:
RUTE KETERPAPARAN:
PERNAPASAN: Asetilen adalah zat yang dapat menyebabkan sesak napas. Perlu
diperhatikan bahwa sebelum timbul sesak napas, maka batas bawah flammability asetilen di
dalam udara akan terlampaui; kemungkinan menimbulkan atmosfer yang kekurangan oksigen
dan atmosfer yang bersifat eksplosif. Keterpaparan terhadap konsentrasi sedang dapat
menimbulkan rasa pusing, sakit kepala, dan pingsan.
KONTAK MATA: Tidak ada
KONTAK KULIT: Tidak ada
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PENGARUH POTENSIAL TERHADAP KESEHATAN AKIBAT KETERPAPARAN BERULANG
(KRONIS):
RUTE MASUK: Pernapasan
GEJALA: Asetilen adalah gas tak beracun yang tidak memiliki pengaruh kronis berbahaya
meskipun dalam konsentrasi tinggi. Asetilen telah lama digunakan sebagai obat bius.
KONDISI MEDIS YANG DIPERBURUK OLEH KETERPAPARAN BERLEBIH: Tidak ada
KARSINOGENISITAS: Asetilen tidak memiliki sifat ini menurut NTP, OSHA atau IARC.
BAGIAN 4. LANGKAH PERTOLONGAN PERTAMA
PERNAPASAN: Keluarkan korban agar memperoleh udara segar. Jika tidak bernapas, berikan
pernapasan buatan. Jika sulit bernapas, berikan oksigen. Segera dapatkan perawatan medis.
KONTAK MATA: Tidak berlaku
KONTAK KULIT: Tidak berlaku
PENCERNAAN: Tidak berlaku
CATATAN BAGI DOKTER: Tidak ada
BAGIAN 5. LANGKAH PEMADAMAN KEBAKARAN
TITIK NYALA (FLASH POINT):
Tidak berlaku

AUTOIGNITION:
o
o
581 F (305 C)

FLAMMABLE RANGE:
2,5% - 81%

MEDIA PEMADAM: Karbon Dioksida, Zat Kimia Kering, Air.
PETUNJUK KHUSUS PEMADAMAN KEBAKARAN: Matikan sumber asetilen bila dimungkinkan.
Padamkan api hanya jika aliran dapat dihentikan. Jagalah agar tabung-tabung di dekatnya tetap
dingin dengan menyemprotkan air dalam jumlah banyak hingga api padam dengan sendirinya dan
tabung tetap dingin. Jika api sudah dipadamkan dan asetilen terus mengalir keluar, maka ledakan
dapat terpicu kembali.
RESIKO LEDAKAN DAN KEBAKARAN HEBAT: Kebakaran atau panas yang berlebihan dapat
menyebabkan meleburnya perangkat pelepas tekanan yang terbuat dari logam yang dapat melebur
sehingga asetilen akan mengalir keluar. Tabung dapat meletus dengan hebat jika dinding
sampingnya terkena langsung pada api.
PRODUK PEMBAKARAN YANG BERBAHAYA: Karbon monoksida, karbon dioksida.
BAGIAN 6. LANGKAH PENCEGAHAN BAGI PELEPASAN TAK DISENGAJA
LANGKAH YANG DIAMBIL JIKA MATERIAL INI MENGALIR KELUAR ATAU TUMPAH: Segera
evakuasi kawasan tersebut. Hentikan segala sumber pengapian, dan sediakan ventilasi tahan
ledakan sebanyak mungkin. Hentikan sumber asetilen, jika dimungkinkan. Isolasikan tabung yang
bocor. Jika kebocoran berasal dari tabung, katup, atau perangkat pelepas tekanan logam yang dapat
melebur, hubungi supplier Anda.
BAGIAN 7. PENANGANAN DAN PENYIMPANAN
PENYIMPANAN: Simpan dan gunakan dengan ventilasi yang memadai. Tabung harus terpisah dari
oksigen dan oksidator lainnya dengan jarak minimum 20 kaki atau oleh barikade yang terbuat dari
bahan yang tidak dapat terbakar dengan tinggi sekurang-kurangnya 5 kaki yang memiliki rating tahan
api selama sekurang-kurangnya ½ jam. Penyimpanan lebih dari 2.500 kaki kubik tidak boleh
dilakukan pada bangunan yang dihuni. Tabung harus disimpan dalam posisi tegak dengan tutup
pelindung katup berada pada tempatnya dan terpasang kencang agar tidak jatuh atau terbuka secara
tak disengaja. Pasang papan tanda "Dilarang merokok atau Menyalakan Api" di daerah penyimpanan
atau pemakaian. Tidak boleh ada sumber pengapian. Semua peralatan listrik harus tahan ledakan di
daerah penyimpanan. Daerah penyimpanan harus memenuhi Peraturan Kelistrikan Nasional untuk
o
o
daerah berbahaya kelas 1. Jangan membiarkan temperatur penyimpanan melampaui 125 F (52 C).
Tabung penuh dan tabung kosong harus dipisah. Gunakan sistem inventori first-in first-out untuk
mencegah agar kontainer penuh tidak disimpan untuk jangka waktu lama.
PENANGANAN: Lindungi tabung dari kerusakan fisik; jangan menyeret, menggulingkan, mendorong
atau menjatuhkan tabung. Gunakan hand truck yang sesuai yang dirancang untuk memindahkan
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tabung. Semua sistem pipa asetilen dan peralatan yang terkait harus dibumikan. Peralatan listrik
harus terbuat dari bahan yang tidak menimbulkan percikan api dan tahan ledakan. Jangan
menggunakan pipa tembaga untuk asetilen, hanya pipa baja atau pipa besi tempa yang boleh
digunakan. Katup tabung asetilen harus dibuka secara minimal sebagaimana yang diperlukan untuk
menghantarkan aliran dalam jumlah yang dapat diterima agar katup tersebut dapat ditutup secepat
mungkin dalam keadaan darurat. Jangan membuka katup tabung lebih dari satu setengah putaran.
Jangan menggunakan asetilen dengan tekanan lebih dari 15 psig. Tabung asetilen lebih berat
daripada tabung lainnya karena tabung ini dikemas dengan material pengisi berpori dan aseton.
Periksa apakah ada kebocoran dengan menggunakan air sabun, jangan menggunakan api. Jangan
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. Jangan memercikkan bunga api listrik pada tabung gas bertekanan
atau menjadikan tabung sebagai bagian daripada suatu sirkuit listrik. Gunakan sambungan CGA yang
tepat, JANGAN MENGGUNAKAN ADAPTER.
LANGKAH PENCEGAHAN KHUSUS: Gunakan pipa dan peralatan yang dirancang secara memadai
untuk tahan terhadap tekanan yang akan ditemui. Gunakan katup periksa atau peralatan pelindung
lainnya pada sistem pipa pada tabung untuk mencegah aliran balik.
BAGIAN 8. KONTROL TERHADAP KETERPAPARAN / PERLINDUNGAN TUBUH
KONTROL ENGINEERING:
VENTILASI: Sediakan ventilasi tahan-ledakan atau ventilasi alami yang memadai untuk
memastikan agar asetilen tidak mencapai batas bawah flammable (dapat terbakar) sebesar
2,5%.
PROTEKSI PERNAPASAN:
Pemakaian Dalam Keadaan Darurat: Respirator yang dipasok dengan udara diperlukan di
dalam atmosfer yang kekurangan oksigen (respirator pemurni udara (air purifying respirator)
tidak akan berfungsi). Sebelum memasuki kawasan, Anda harus memeriksa apakah ada
atmosfer yang mudah terbakar atau yang kekurangan oksigen.
PROTEKSI KULIT: Disarankan mengenakan sarung tangan kerja ketika sedang menangani tabung.
PROTEKSI MATA: Disarankan menggunakan kacamata pengaman ketika sedang menangani
tabung.
PERALATAN PELINDUNG LAINNYA: Disarankan memakai sepatu pengaman ketika sedang
menangani tabung.
BAGIAN 9. SIFAT FISIKA DAN SIFAT KIMIA
PENAMPAKAN, BAU DAN BENTUK: Merupakan gas tak berwarna. Asetilen dengan tingkat
kemurnian 100% tidak berbau tetapi asetilen yang dijual secara komersial memiliki bau seperti
bawang yang tajam.
BERAT MOLEKUL: 26,04
o
o
TITIK DIDIH (10 psig): -103,4 F (-75 C)
BERAT JENIS (Udara = 1): 0,906
o
o
TITIK BEKU / TITIK LEBUR: -116 F (-82,2 C)
o
o
TEKANAN UAP (Pada 70 F (21,1 C)): 635 psig
RAPAT MASSA GAS (Pada 32 oF (0 oC) dan 1 atm): 0,07314 lb./cu ft
LAJU PENGUAPAN (Butil Asetat = 1): Tidak berlaku (Gas)
KELARUTAN DALAM AIR (Vol./Vol. pada 32 oF (0 oC) dan 1 atm): 1,7.
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BAGIAN 10. STABILITAS DAN REAKTIVITAS
STABILITAS KIMIA: Tidak Stabil. Stabil pada saat dikirimkan. Jangan digunakan pada tekanan di
atas 15 psig.
KONDISI YANG HARUS DIHINDARI: Tabung tidak boleh mengalami kejutan tiba-tiba atau terekspos
dengan sumber panas.
INKOMPATIBILITAS (Material yang harus dihindari): Dalam kondisi tertentu, asetilen dapat
bereaksi dengan tembaga, perak, dan merkuri dan membentuk asetilida, suatu senyawa yang dapat
menjadi sumber pengapian. Kuningan yang mengandung kurang dari 65% tembaga dalam bentuk
alloy dan alloy nikel tertentu cocok digunakan untuk asetilen dalam kondisi normal. Asetilen dapat
bereaksi dengan menimbulkan ledakan bila dikombinasikan dengan oksigen dan oksidator lain
termasuk semua halogen dan senyawa halogen. Kehadiran cairan, asam-asam tertentu, atau zat
basa cenderung memperlaju pembentukan tembaga asetilida.
REAKTIVITAS:
A) PRODUK DEKOMPOSISI BERBAHAYA: Hidrogen, karbon.
B) POLIMERISASI BERBAHAYA: Tidak akan terjadi
BAGIAN 11. INFORMASI TENTANG BAHAYA KERACUNAN
LC50 (Pernapasan): Asetilen dapat menimbulkan sesak napas.
LD50 (Oral): Tidak ada yang dilaporkan.
LD50 (Kulit): Tidak ada yang dilaporkan.
KOROSIVITAS TERHADAP KULIT: Asetilen tidak bersifat korosif.
CATATAN TAMBAHAN BAGI DOKTER: Tidak ada
BAGIAN 12. INFORMASI EKOLOGI
Diperkirakan tidak akan terjadi pengaruh ekologis yang merugikan. Asetilen tidak mengandung bahan
kimia Kelas I atau Kelas II yang dapat mengurangi ozon (40 CFR Part 82). Asetilen tidak terdaftar
sebagai zat polutan laut oleh DOT (49 CFR Part 171).
BAGIAN 13. PERTIMBANGAN MENGENAI PEMBUANGANNYA
METODE PEMBUANGAN LIMBAH: Jangan mencoba membuang residu atau kuantitas yang tak
terpakai. Kembalikan tabung kepada supplier. Tabung yang tak bisa terpakai harus dikembalikan
kepada supplier agar dapat dibuang secara aman dan benar.
BAGIAN 14. INFORMASI TENTANG PENGANGKUTAN
NAMA PENGIRIMAN DOT: Asetilen (larutan).
KELAS RESIKO BAHAYA: 2.1 (Gas mudah terbakar.)
NOMOR IDENTIFIKASI: UN1001
LABEL PENGIRIMAN: Flammable gas (Gas mudah terbakar).
PLAKAT (Bila diperlukan): Flammable gas.
INFORMASI KHUSUS TENTANG PENGIRIMAN: Tabung harus diangkut dalam posisi tegak dengan
menggunakan truk yang berventilasi baik. Jangan mengangkutnya di dalam kompartemen
penumpang atau bagasi suatu kendaraan. Pengiriman tabung gas bertekanan yang belum diisi
dengan seijin pemilik merupakan pelanggaran terhadap undang-undang federal (49 CFR Part
173.301(b)).
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