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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 № 007/25.07.2014 

 

 

Хладилен агент R600а 

 

 

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

1.1.Идентификатори на продукта: R600а 

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 

Класификация на опасностите: Клас 2.1 Газ под налягане и втечнен газ: възпламеним газ. 

Първичен път на проникване: Вдишване. 

Преглед на аварийността: ОПАСНОСТ! Възпламенима течност и газ под налягане. Може да 

формира взриво-опасни смеси с въздух. Може да причини измръзване. Може да причини 

замайване и сънливост. 

 

2.2. Елементи на етикета:  

 

Предупреждения: 

Н220: Изключително запалим газ 

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

 

2.3. Други опасности 

Кожа: Контакт с изпаряващата се течност може да причини измръзване. 

Очи: Течността може да причини остро раздразнение, зачервяване, сълзене, замъглено 

виждане и измръзване. 

Вдишване: Вдишването на парите може да предизвика анастезиращ ефект и чувство за 

еуфория. Продължително излагане може предизвика учестено дишане, главоболие, 

замайване, наркоза, безсъзнание и смърт от асфикция, в зависимост от концентрацията и 

времето на излагане. 

Поглъщане: Този продукт е газ при нормална температура и налягане, но може да се получи 

измръзване на устните и устата като резултат от контакт с течната фаза на продукта. 

mailto:frigo_chem@abv.bg
mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.bg/
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3. Състав/информация за състава 

3.1.Вещества 

Идентификатор на продукта: R600а 

Синоними: Изобутан, HC-600а, 2-метилпропан, триметилетан, 

Химическо формула: С4 Н10 , (СН3)2СНСН3 

Химическа природа: Чисто вещество 

Концентрация: ≥ 99.50%; ≥ 99.95% 

 
№ 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) 

Рискови фрази и съвети за 

безопасност съгласно 

Наредбата за реда и начина 

за класифициране, 

опаковане и етикетиране на 

химични вещества и смеси 

1 2 3 4 6 7 8 

1. R600 75-28-

5 

200-

857-2 

01-

2119485395-

27 

Н220:Изключи

телно запалим 

газ, Н280; 

P210, P377, 

P381, P403 

F+, R12 

H220, H280 

 

 

3.2. Смеси 

Не приложимо 

 

4. Мерки за първа помощ 

4.1. Описание на мерките за първа помощ 

Очи: Промийте очите обилно с вода, също и под клепачите. Обърнете се към лекар. 

Кожа: В случай на контакт, промийте с вода за около 15 минути. Третирайте за измръзване 

при необходимост като внимателно затопляте поразената зона. Обърнете се за помощ от 

лекар, ако има раздразнение на кожата. 

Вдишване: Подходяща медицинска помощ е задължителна при всички случаи на прекалено 

дълго излагане на продукта. Спасителният персонал трябва да бъде оборудван с апарат за 

самостоятелно дишане.  

Поглъщане: Да не се предизвиква повръщане. Свържете се с лекар веднага. 

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

ефекти 

Пострадалите в съзнание трябва да се изведат в незамърсена зона и да дишат чист свеж 

въздух. Бързото извеждане от замърсената зона е най-важно. Пострадалите в безсъзнание 

трябва да бъдат преместени в незамърсена зона и да им се приложи изкуствено дишане и да 

се добави кислород. 

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

лечение 

При безсъзнание поставете в положение на възстановяване и търсете медицински съвет. 

Нищо не давайте през устата на пострадал в безсъзнание. Ако дишането е ненормално или 

спряло, приложете изкуствено дишане. Ако симптомите остават – извикайте лекар. 
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5. Противопожарни мерки 

5.1. Пожарогасителни средства: Могат да се използват всички агенти за потушаване на 

пожар. 

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа: Необикновени 

опасности от огън и експлозия: Изобутанът е по-тежък от въздуха и може да се премества 

по земята или може да бъде преместван от вентилационната система и запален от водещи 

светлини, други пламъци, искри,нагреватели, електрически мотори, статични изпразвания 

(искри) или други източници на запалване на места, отдалечени от точката за товаро-

разтоварни дейности с материала. 

5.3. Съвети за пожарникарите: Преместете контейнера от огневата зона, ако това може да 

бъде извършено без риск. Охладете контейнерите с водна струя достатъчно добре след 

потушаването на пламъка. Стойте настрана от краищата на резервоарите. При пожар в 

товарна или складова зони: Охладете контейнерите с вода от шланго-държач, управляван 

дистанционно или наблюдавайте дюзите докато огъня изгасне напълно. Ако това е 

невъзможно, тогава вземете следните предпазни мерки: Изведете настрана ненужния 

персонал, изолирайте опасната зона и забранете влизането в нея. Оставете огъня да гори.  

Отдръпнете се веднага в случай на повишаващ се звук от вентилиращото предпазно 

устройство или при каквото и да е било обезцветяване на резервоарите поради огъня. За 

резервоар, железопътна или авто цистерна: Спрете изтичането на газа, ако няма личен риск. 

Оставете да гори, ако утечката не може да бъде спряна веднага. 

 

6. Мерки при аварийно изпускане 

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

се обърнете към аварийния персонал. Отстранете ненужния персонал. Използвайте 

подходящо защитно оборудване. Затворете подаването на газа, ако това може да бъде 

направено безопасно. 

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда: Избягвайте разпространяването  на 

изсипания материал и остатъците и контакта им с почвата, водните пътища, дренажната 

система и канализацията. 

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване: Избягвайте топлина, пламъци, 

искри и други източници на запалване. Не докосвайте разпиления материал. Спрете 

утечката, ако това е възможно без личен риск. Намалете съдържанието на пари с водна 

струя. Изведете ненужния персонал надалеч. Изолирайте опасната зона и забранете достъпа 

до нея. Отстранете източниците на запалване. Вентилирайте затворените пространства 

преди да влезете в тях. 

В случай на разливане или други изпускания: (Винаги носете препоръчаното лично 

предпазно оборудване). Евакуирайте незащитения персонал. Защитеният персонал  трябва 

да отстрани източниците на запалване и да изключи изтичането, ако няма риск и да осигури 

вентилиране. Незащитеният персонал не трябва да се връща, докато въздухът не бъде 

проверен и определен като безопасен, включително ниските зони. 

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  

Избягвайте вдишване на парите и контакт на течността с очите, кожата или дрехите. Не 

пробивайте или изпускайте бутилките, не ги излагайте на открит огън или голяма топлина. 

Използвайте само проверени бутилки. Следвайте стандартните мерки за безопасност за 

товарно-разтоварна дейност и използване на бутилки за сгъстен газ. 
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7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости  

Съхранявайте на хладно, добре вентилирано место с ниска пожароопасност и далеч от 

пряка слънчева светлина. Температурата на бутилките не трябва да превишава 51.7 0С. 

Защитете бутилките и фитингите им от физическо увреждане. Съхраняването в подземни 

помещения трябва да бъде избягвано. Затворете вентила здраво след използване и дори 

когато бутилката е празна. 

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

Няма данни 

 

8. Контрол на експозицията/лични предпазни средства 

8.1. Параметри на контрол 

Разрешени гранични стойности: Изобутан 

USA TVL-TWA = 1000 ppm. 

800 ppm (1900 mg/m3) NIOSH препоръчани TWA 10 часа. 

Китай МАС: няма налична информация. 

8.2.Контрол на експозицията 

Инженерен контрол: Осигурете местна вентилация на зоната за пълнене и зоните, където са 

възможни утечки. Механичната (обща) вентилация може да бъде подходяща за други 

работни и складови зони. 

Респираторна защита: При условията на често използване или сериозно излагане, може да 

бъде необходима респираторна защита. Респираторната защита се степенува от минимална 

до максимална. Имайте предвид предупреждаващите свойства преди употреба. Всеки 

респиратор с подаване на въздух с пълна маска за лицето, която се използва при изискване 

за налягане или други режими с позитивно налягане. 

Защита на ръцете: Устойчиви на химикали, непромокаеми ръкавици или специални 

ръкавици, съответстващи на съответните утвърдени стандарти, трябва да бъдат носени по 

всяко време при боравене с химически продукти, ако оценката на риска показва, че са 

необходими такива. 

Защита на очите: За газа: Не е необходима защита на очите, но се препоръчва. За течността: 

Носете обезопасяващи срещу пръски очила. Не трябва да се носят контактни лещи. 

Осигурете чешма за аварийно промиване и бързо промиващ душ непосредствено до 

работната зона. 

Защита на кожата: За газ: Не е необходимо защитно облекло. За течността: Носете 

подходящо защитно, студоизолиращо облекло. 

Допълнителни препоръки: Извършвайте товаро-разтоварни работи в съответствие с добрата 

промишлена практика на хигиена и безопасност на труда. Не пушете в работната зона. 

Избягвайте дълговременен контакт. 

 

9. Физични и химични свойства 

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства  

Външен вид: газ    Цвят: безцветен 

Миризма: леко сладък аромат  Молекулярно тегло: 58.14 

Точка на замръзване: -159.60С  Точка на кипене (1,013 hPa) -11.80С 

Налягане на парите: 30.58 psig (21.10С) Плътност на парите (въздух =1): 2.01 

Плътност (вода = 1) 0.56 g/cm3 (250C) Разтворимост: вода 0.008% (250C) 

рН: неутрално    Температура на самозапалване: 475.850C 

Приложение: хладилен агент за замяна на CFC-12. 

 

9.2. Друга информация 

Няма данни 
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10. Стабилност и реактивност 

10.1. Реактивност  

Запалим при нагряване, пламъци, искри. 

10.2. Химична стабилност 

Продуктът е стабилен при нормални условия.  

10.3. Възможност за опасни реакции 

Бутилките могат да се пробият или експлодират при излагане на топлина. 

10.4. Условия, които трябва да се избягват 

Избягвайте нагряване, пламъци, искри и други източници на запалване. 

10.5. Несъвместими материали: Окислителни агенти. 

10.6. Опасни продукти на разпадане: Въглероден оксид (СО), Въглероден двуоксид (СО2). 

Опасна полимеризация: не се получава. 

 

11. Токсикологична информация 

11.1. Информация за токсикологичните ефекти 

Данни за токсичност: Вдишване 15 минути LC50: 570,000 ppm на плъхове. 

Токсичните ефекти, отбелязани при животни от излагане чрез вдишване, включват 

сърдечна чувствителност, ефект върху централната нервна система, анастезичен ефект и 

респираторен ефект. Няма налични докладвани резултати от тестове с животни, за да се 

определят кансерогенични, ембриотоксични или репродуктивни опасности. Тестове на 

бактериални или на бозайници клетъчни култури не демонстрират мутагенна активност. 

Целеви органи: Централна нервна система. 

Допълнителни данни: Стимуланти като епинефрин могат да предизвикат вентрикуларни 

фибрилации. 

 

12. Екологична информация 

12.1. Токсичност:  

Не са очаквани неблагоприятни екологични ефекти. Изобутанът не е включен в списъка на 

замърсяване на морската вода от DOT. 

12.2. Устойчивост и разградимост: . Изобутанът не съдържа намаляващи озона материали 

от Клас І или Клас ІІ. 

12.3. Биоакумулираща способност: Самият продукт и неговите продукти на разпадане 

(въглеродни оксиди (СО,СО2) и вода) не са токсични. 

12.4. Преносимост в почвата: Няма данни. 

12.5. Резултати от оценката на РВТ и vPvB: Няма данни  

12.6. Други неблагоприятни ефекти: Няма данни 

 

13. Обезвреждане на отпадъците 

13.1. Методи за третиране на отпадъците 

Третиране на отпадъците: Отпадъците от остатъци/неизползвани продукти: Могат да бъдат 

използвани след възстановяване. Замърсени опаковки: Извадения от бутилките продукт 

трябва да бъде изхвърлен на специални места в съответствие с нормативните изисквания – 

местни и национални.  

 

14. Информация относно транспортирането 

14.1. Номер по списъка на ООН: 1969 

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН: R600a 

14.3. Клас на опасност при транспортиране: 2.1 

14.4. Опаковъчна група: II 
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14.5. Опасности за околната среда: ADR 

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите: Възпламеняващ се 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 

F+ - Изключително запалим 

R фрази: R12 – Изключително лесно запалим 

Р210 – Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. 

Тютюнопушенето забранено. 

Р377 – Пожар от изтекъл газ: Не гасете освен при възможност от безопасно отстраняване на 

теча. 

Р 381 – Премахнете всички източници на запалване, ако е безопасно. 

Р403 –  Да се съхранява на добре проветриво място. 

 

16. Друга информация 

Н220: Изключително запалим газ 

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

 

HMIS класификация: Здраве -1, Възпламеняемост -4, Физическа опасност – 2 

NFPA класификация: Здраве – 0, Възпламеняемост – 4, Нестабилност – 0 

Група на безопасност по ANSI/ASHRAE – A1 

 

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 

 

 

 

 


