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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  

Изготвен съгласно Регламент (ЕО) №1907/2006, Регламент (ЕО) №1272/2008 и Приложение I на 

Регламент (ЕС) №453/2010 

MSDS № 001/15.07.2014 

 

 

Хладилен агент R404A 

 

 

1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 

 

1.1.Идентификатори на продукта: Хладилен агент R404A 

1.2.Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение и употреби, които 

не се препоръчват: Употребата на продукта следва да бъде с указанията за безопасност при работа в 

настоящия информационен лист 

1.3.Данни за доставчика на информационният лист за безопасност: ФРИГО-ХИМ ЕООД, гр. 

Пловдив, ул. Лотос 22, тел. 032/28 11 50, frigo_chem@abv.bg 

1.4.Телефон за спешни случаи: Национален токсикологичен информационен център, Многопрофилна 

болница за активно лечение и спешна медицина „Н.И.Пирогов“, телефон за спешни случаи/факс: 

+359 2 9154 409, poison_centre@mail.orbitel.bg, http://www.pirogov.bg 

     

2. Описание на опасностите 

2.1. Класифициране на веществото или сместа 

Газ под налягане,   Н280: Съдържа газ под налягане, може да избухне при нагряване 

Втечнен газ 

 

Не е опасно вещество съгласно ЕС-директива 67/548/ЕЕС или 1999/45/ЕС 

2.2. Елементи на етикета:  

 

Предупреждения: 

Н280: Съдържа газ под налягане, може да избухне при нагряване 

Р410 + Р403:  Пази от пряка слънчева светлина. Съхранявай в добре вентилирани помещения. 

 

2.3. Други опасности 

Неблагоприятни ефекти за човешкото здраве: Втечнен газ, контактът с течността може да причини 

измръзване и увреждане на роговицата. Излагането на високи нива може да причини анормален 

сърдечен ритъм и внезапно да се окаже смъртоносно. Много високите концентрации в атмосферата 
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могат да причинят анестетични ефекти и задушаване. Пръските от течността могат да причинят 

изгаряне, причинено от студ, на кожата и очите. 

Физични и химични опасности: Нагряването ще доведе до повишение на налягането и риск от 

избухване. При горене се освобождават токсични газове. 

 

 

3. Състав/информация за съставките 

3.1. Вещества: не е приложимо 

3.2. Смеси 

Идентификатори на продукта: Хладилен агент R404A 

Смес от HFC 143а, HFC 125, HFC 134a 

Състав: 44% Пентафлуороетан, 4% 1,1,1,2 Тетрафлуороетан, 52% 1,1,1 Трифлуороетан 

 
№ Химическо 

наименова
ние на 
веществото 

CAS 
номер 

ЕС 
номер 

Идентифика
ционен 
номер 
съгласно 
част 3 от 
приложение 
VI от 
Регламент 
(ЕО) № 
1272/2008 

Предупрежде
ния за 
опасност и 
препоръки за 
безопасност 
съгласно 
Регламент 
(ЕО) № 
1272/2008 
(CLP) 

Концентрация (%) 

1 2 3 4 6 7 8 

1. 1,1,1 

Трифлуоро

етан 

420-
46-2 

206-
996-5 

 F+, R12 52% 

2. Пентафлуо

роетан 

354-
33-6 

206-
557-8 

  44% 

3. 1,1,1,2 

Тетрафлуо

роетан 

811-
97-2 

212-
377-0 

RCS/CL-
PROJ-
20122012 

H280: Съдържа 

газ под налягане; 
може да 
експлодира при 
нагряване; 
Р410+Р403 

4% 

 

 

4. Мерки за първа помощ 

4.1. Описание на мерките за първа помощ 

Вдишване: Преместете засегнатото лице на разстояние от замърсения участък и на свеж въздух. 

Поддържайте лицето затоплено и в състояние на покой. Ако е необходимо, приложете кислород. Ако 

дишането спре, направете изкуствено дишане. При сърдечен арест, приложете външен сърдечен 

масаж. Незабавно се свържете с лекар. 

Контакт с кожата: Контакт на течността с кожата: Незабавно измийте обилно с вода, за да 

затоплите засегнатия участък. Незабавно свалете замърсените дрехи или обувки. Дрехите може да се 

прилепят към кожата, ако са залепнали, не ги дърпайте. Покрийте засегнатия участък със стерилна 

превръзка. Ако се появи дразнене или мехури, потърсете незабавна медицинска помощ.  

Контакт с очите: Контакт на течността с очите: изплакнете с вода, докато държите очите широко 

отворени, промивайте в продължение на поне 10 минути. Незабавно се консултирайте със 

специалист по очни болести. 
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Поглъщане: Това е малко вероятен път на излагане. Ако възникне излагане, не предизвиквайте 

повръщане. Ако пациентът е в съзнание, измийте устата с вода и му дайте да изпие 200-300 мл вода. 

Потърсете незабавна медицинска помощ, тъй като поглъщането ще причини изгаряния, причинени от 

студ. 

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти 

Вдишването може да доведе до: задух, световъртеж, слабост, гадене, главоболие, наркоза, 

неправилна, сърдечна дейност. 

4.3.Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение 

Избягвайте приложението на адреналин или други подобни продукти, тъй като това може да доведе 

до сърдечна аритмия с евентуален последващ сърдечен арест. 

 

5. Противопожарни мерки 

5.1. Пожарогасителни средства: Могат да се използват всички вещества за гасене на пожари. 

 

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа: HFC 404А не е запалим при 

условията на температура и налягане на околната среда. Определени смеси между HFC 404А и 

въздух в условия под налягане може да са запалими. Смеси между HFC и хлор може да са запалими 

или реактивни при определени условия. При термично разпадане ще се освободят много токсични и 

корозивни изпарения.  

 

5.3. Съвети за пожарникарите: Стойте срещу вятъра. Евакуирайте персонала на разстояние от 

парите. Охладете контейнерите/оборудването, което е изложено на топлина, с водна струя. 

Защита на пожарникарите: В условия на пожар трябва да се носи апарат за самостоятелно дишане 

и костюм за пълна защита. 

 

6. Мерки при аварийно изпускане 

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи: Избягвайте контакт 

с кожата и очите, не вдишвайте газовете. Не трябва да има открит огън. Не пушете. За допълнителна 

информация, направете справка с раздел 8 „контрол при излагане/лична защита“.  

Тежки изпарения, затворете отворите, намиращи се в близост и на ниско ниво (вентилационни 

шахти, водосточни тръби), не позволявайте на продукта да навлезе в мазета, сутерени или ями, тъй 

като изпаренията може да създадат задушлива атмосфера. Ако това е безопасно, изолирайте 

източника на изтичането. Оставете малките разливания да се изпарят, ако има подходяща 

вентилация. 

Големи разливания: Вентилирайте района на разливането, оградете разлива с пръст или пясък, или с 

друг подходящ абсорбиращ материал. 

 

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда: Оградете разлетия материал, предотвратете 

разпростирането на продукта в околната среда. 

 

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване: Възстановете колкото е възможно по-

голямо количество от продукта, оставете остатъчния продукт да се изпари.  

 

6.4. Позоваване на други раздели: За изхвърляне на замърсения материал, направете справка с раздел 

13. 

 

7. Работа и съхранение 

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа  
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Необходима е вентилация. Използвайте затворени системи. Избягвайте контакт с горещи 

повърхности. Избягвайте високи температури. Пушенето е забранено. Избягвайте вдишването на 

високи концентрации от изпаренията.  

Атмосферните нива трябва да се контролират съгласно пределно допустимата стойност на излагане 

на работното място. Изпаренията са по-тежки от въздуха, високи концентрации могат да се генерират 

на ниските нива, където общата вентилация е недостатъчна, в такива случаи осигурете подходяща 

вентилация или носете подходящо оборудване за дихателна защита с положително подаване на 

въздух. 

Избягвайте контакт с открит огън, тъй като могат да се формират корозивни и много токсични 

продукти при разпад. Избягвайте контакт между течността и кожата и очите. 

Прехвърлянето на течни хладилни агенти между контейнерите с хладилни агенти, както и до и от 

системите може да доведе до образуване на електростатичен заряд, за да избегнете това, осигурете 

подходящо заземяване.  

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости  

Районът на съхранение трябва да се оборудва с вентилация на ниските нива. Вземете необходимите 

мерки, за да избегнете случайното изпускане на продукта навън, поради спукване на контейнерите 

или системите, между които се осъществява прехвърлянето. Съхранявайте контейнерите плътно 

затворени и сухи на хладно и добре вентилирано място, при температури, ненадвишаващи 45C, както 

и на разстояние от всякакви източници на топлина, включително пряка слънчева светлина. 

Избягвайте съхранение в близост до всмукателното отверстие на климатици, котелни агрегати или 

отворени водосточни тръби, както и на разстояние от всякакви източници на запалване 

Опаковъчен материал: Препоръчва се стомана. 

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и) 

Няма данни 

 

8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства 

8.1. Параметри на контрол  

Осигурете добра вентилация на работната станция 

8.2.Контрол на експозицията 

Пределно допустими стойности на излагане – пределно допустима стойност на дългосрочно 

въздействие (LTEL) 1,000ppm 8 ч. средносменен показател на въздействие (TWA) 3590 mg/m3 

стандарти за излагане на работното място (OES). 

Лично предпазно оборудване: В случай на недостатъчна вентилация е необходим самостоятелен 

апарат. С охладителните агенти трябва да се борави единствено с предпазни ръкавици, изолирани 

срещу студ. Очите трябва да се защитят с очила, а кожата и тялото – с непромокаемо облекло. Не 

приемайте течности и храни и не пушете на работното място. 

 

9. Физични и химични свойства 

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства  

Физическото състояние на продукта е компресиран втечнен газ, без цвят, с лек аромат на етер. 

Специфични температури: Точка на кипене -47,2ºC – 46,4ºC, точка на топене 160ºC  

Окислителни свойства: Неокисляващ се материал според критериите на ЕИО 

Налягане на изпаренията (mm Hg): 8270 при 20ºC 

Плътност на изпаренията: (Въздух =1)>3,42 при температура на образуване на мехурчета въздух 

= 1 

Относително тегло: 1,21 

Плътност на течността: 11,924Kg/M3 

Разтворимост във вода: Неразтворим 
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9.2. Друга информация 

Няма данни 

 

10. Стабилност и реактивоспособност 

10.1. Реактивност  

Може да се разпадне при контакт с горещи повърхности и пламъци.  

10.2. Химична стабилност 

Стабилен при температура на околната среда и при нормални условия на употреба 

10.3. Възможност за опасни реакции 

Контактът с алкални метали може да провокира буйни реакции или експлозии. 

10.4. Условия, които трябва да се избягват 

Топлина/източници на топлина. 

10.5. Несъвместими материали 

Несъвместим с алкални метали, натрий, калий, барий, магнезий, сплави и метален прах. 

10.6. Опасни продукти на разпадане 

При горене или термален разпад (пиролиза) и хидролиза се изпускат токсични газове 

(халогенизирани химични съединения) (хлороводород и флуороводород) 

 

11. Токсикологична информация 

11.1. Информация за токсикологичните ефекти 

Остра токсичност: Изпарения: Публикувани данни 

Остри симптоми: Ефекти след излагане на високи нива: главоболие, замаяност, загуба на съзнание 

Вдишване: Излагането на високи нива може да причини анормален сърдечен ритъм и внезапно да се 

окаже смъртоносно. Много високите концентрации в атмосферата могат да причинят анестетични 

ефекти и задушаване. 

Контакт с кожата и очите: Пръските или капчиците от течността могат да причинят изгаряне, 

причинено от студ, като вероятността продуктът да е опасен при абсорбция през кожата е малка. 

Поглъщане: Изключително малко вероятно, но ако възникне, то ще доведе до изгаряния, причинени 

от студ 

Дългосрочно излагане : Едно изпитване с вдишване през целия живот, проведено при животни, е 

показало, че излагането на високи нива на HFC 134а (40,000PPM) няма значими ефекти при 

плъховете, изпитването с вдишване на HFC 125 не е показало значими ефекти (50,000РРМ) при 

плъховете. Едно изпитване с вдишване на HFC 143a през целия живот е показало, че излагането на 

(50,000PPM) е довело до доброкачествени тумори на тестисите, като се счита, че то не е относимо 

към хора, изложени на работното си място на HFC 404А. Контактът с втечнения газ причинява 

измръзване и увреждане на роговицата. 

 

12. Екологична информация 

12.1. Токсичност: Материал с високо тегло, произведен в напълно затворени системи. Материал с 

високо тегло, използван в отворени системи. Изпарение. 

12.2. Устойчивост и разградимост: Разпада се сравнително бързо в по-ниските слоеве на 

атмосферата (тропосфера), продуктите от разпада ще се характеризират с високо диспергиране и 

поради тази причина ще имат много ниска концентрация. Не е летливо органично съединение според 

споразумението на Икономическата комисия на ООН за Европа (UNECE).  

12.3. Биоакумулираща способност: Не се натрупва биологично. 

12.4. Преносимост в почвата: Продуктът е летлив, когато се намира във воден разтвор. Дестинация 

на продукта: Въздух. 

12.5. Резултати от оценката на РВТ и vPvB: Това вещество не се счита за устойчиво, 

биоакумулиращо се, нито токсично. 
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12.6. Други неблагоприятни ефекти: Няма данни 

 

13. Обезвреждане на отпадъците 

13.1. Методи за третиране на отпадъци 

Отпадъци от остатъци: Не позволявайте на продукта да навлиза в околната среда. Консултирайте 

се с производителя или доставчика за информация относно утилизирането и рециклирането на 

продукта. Ако утилизирането е невъзможно, изгорете в лицензирана инсталация. 

Замърсена опаковка: Обезгазете. Върнете контейнерите за многократна употреба на доставчика. 

Изхвърлете контейнерите за еднократна употреба в оторизиран обект - земен насип.  

Потребителите трябва да обърнат внимание на евентуалното наличие на местни нормативни 

разпоредби, свързани с изхвърлянето. 

 

14. Информация относно транспортирането 

14.1. Номер по списъка на ООН: 3337 

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН: R404А 

14.3. Клас на опасност при транспортиране: 2.2 

14.4. Опаковъчна група: 2 

14.5. Опасности за околната среда: ADR 

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите: Незапалим сгъстен газ 

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса 

IBC: (С/Е) 

 

15. Информация относно нормативните уредби 

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно 

безопасността, здравето и околната среда 

Информационния лист за безопасност е изготвен съгласно Регламент (ЕО) №1907/2006, Регламент 

(ЕО) №1272/2008 и Приложение I на Регламент (ЕС) №453/2010 

15.2. Оценка на безопасността на химичното вещество или смес 

Задължително етикетиране (самостоятелна класификация) на опасните препарати – не е приложимо.  

Няма R-фрази  

S-фрази: S24/25 Да се избягва контакт с кожата и очите, S41 В случай на пожар и/или експлозия да не 

се вдишва дима, S47 Да се съхранява при температура не по-висока от 45C 

 

16. Друга информация 

Н280: Съдържа газ под налягане, може да експлодира при нагряване. 

 

Преди употреба на веществото прочетете внимателно Информационният лист за безопасност. За 

допълнителна информация се свържете с доставчика. 

 

Тази информация, основаваща се на нашия актуален опит и знания, е коректна и е предназначена да 

даде описание на продукта единствено във връзка с изискванията за здравословни и безопасни  

условия на труд, и опазването на околната среда. При неспазване на препоръките за безопасна 

работа, фирмата не носи отговорност за възникнали неблагоприятни въздействия и последици. 
 

Край на информационният лист за безопасност 


