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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 № 005/15.07.2014 

 

 

Хладилен агент R417A 

 

 

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

1.1.Идентификатори на продукта: Хладилен агент R417A 

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. Елемент 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 

Кожа: При контакт на кожата с течността може да възникне измръзване. 

Очи: Дразнещ. При контакт с течността ще се появи дразнене и може да възникне конюктивит. 

Вдишване: Когато нивата на кислорода във въздуха се понижат до 12-14% чрез изместване. Ще се 

появят симптоми на задушаване, загуба на координация, учестен пулс и по-дълбоко дишане. При 

високи нива може да възникне сърдечна аритмия. 

Поглъщане: Възникването на поглъщане е малко вероятно поради точката на кипене на материала. 

Ако възникне, то ще доведе до дискомфорт в стомашно-чревния тракт, причинен от светкавичното 

изпарение на материала и последващото отделяне на газ. 
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3. Състав/информация за съставките 

3.1. Вещества: Не е приложимо 

 

3.2. Смес 

Идентификатори на продукта: Хладилен агент R417A 

Смес от HFC 134a, HFC 125 & R600 

Формула: C2H2F4, C2HF5, C4H10 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА СЪСТАВКАТА CAS НОМЕР Тегло % 

1,1,1,2 – Тетрафлуороетан (HFC-134a) 811-97-2 50 

Пентафлуороетан (HFC-125) 354-33-6 46,6 

Изобутан (НС – 600а) 75-28-5 3,4 

 

 

4. Мерки за първа помощ 

4.1. Описание на мерките за първа помощ 

Очи: Незабавно промийте очите с обилно количество вода за минимум 15 минути (при измръзване 

водата не трябва да е гореща), като от време на време повдигате клепачите, за да улесните 

промивката. Ако симптомите не изчезнат, потърсете медицинска помощ. 

Кожа: Незабавно промийте кожата с вода, докато целият химикал не бъде отстранен. Ако има 

данни за измръзване, изкъпете (не търкайте) с хладка (не гореща) вода. Ако нямате достъп до вода, 

покрийте с чиста, мека кърпа или подобен покривен материал. Ако симптомите не изчезнат, 

потърсете медицинска помощ. 

Вдишване: Незабавно преместете пациента на свеж въздух. Ако дишането е спряло, направете 

изкуствено дишане. Използвайте кислород, според необходимостта, ако е наличен квалифициран 

оператор. Незабавно потърсете медицинска помощ. НЕ прилагайте епинефрин (адреналин). 

Поглъщане: Възникването на поглъщане е малко вероятно, поради физическите свойства и не се 

очаква да е опасно. НЕ предизвиквайте повръщане, освен ако не сте инструктирани от лекар. 

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 

Поради евентуалните нарушения на сърдечния ритъм, катехоламиновите лекарствени продукти 

като епинефрин трябва да се използват особено внимателно и само в ситуации на спешна 

реанимация. Лечението на прекомерното излагане трябва да е насочено към контрол на 

симптомите и клиничните състояния. 

 

5. Противопожарни мерки 

5.1. Пожарогасителни средства: Използвайте средства, които са подходящи за заобикалящите 

материали. 

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа: Контейнер под налягане. 

При нагряване има риск от избухване поради натрупване на вътрешно налягане. При високи 

температури, при термален разпад се изпускат токисчни изпарения - флуороводородна киселина 

(ФВ) и въглеродни оксиди. 

5.3. Съвети за пожарникарите: Охладете цилиндрите с водна струя или мъгла. Самостоятелен 

дихателен апарат е необходим, ако цилиндрите се спукат и съдържанието се изпусне при условия 

на пожар. Изтичането на водата трябва да бъде ограничено и неутрализирано преди изпускането. 
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6. Мерки при аварийно изпускане 

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

свържете с персонала на службите за спешна помощ. Използвайте подходяща защитна 

екипировка. Спрете подаването на газ, ако това може да се направи безопасно. Изолирайте района, 

докато газът се разпръсне. 

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда: Избягвайте разпръскването на разлят 

материал, както и изтичането и контакта с почви, водоеми, водосточни тръби и канали. 

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване: Оставете продукта да се изпари. 

При разлив или друго изпускане: (Винаги носете препоръчваното оборудване за лична защита.) 

Евакуирайте незащитения персонал. Защитеният персонал трябва да премахне източниците на 

запалване, да спре изтичането, ако може да направи това без да се изложи на опасност, и да 

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

изследван и определен като безопасен, включително ниските райони. 

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 да вдишвате изпаренията. Избягвайте контакта на течността с очите, кожата или 

дрехите. Не пробивайте и не изпускайте цилиндрите. Не ги излагайте на открит огън или 

прекомерна топлина. Следвайте стандартните предпазни мерки за боравене и употреба. 

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости  

Съхранявайте на хладно, добре вентилирано място с нисък риск от възникване на пожар и, което 

не е на слънчева светлина. Пазете цилиндрите и фитингите от физическо увреждане. 

Съхранението на места под повърхността трябва да се избягва. Затваряйте плътно вентила след 

употреба, когато е празен. 

Технически мерки: Изпаренията са по-тежки от въздуха. Помещението за съхранение трябва да е 

оборудвано с вентилация на ниските нива. 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. 

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 

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  

 
Външен вид: Втечнен газ Цвят: Безцветен 
Мирис: Лек, подобен на етер pH: Неутрално 
Точка на кипене: -38,6 F (-39 C) при атмосферно налягане 
Точка на замръзване: не е определена Плътност: Течност = 71,8 lb/cu FT при 77 F 

(25 C) 
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Налягане на изпаренията: 143 psia при 77 

F (25 C) 
Плътност на изпаренията (въздух = 1): 3,75 

при 77 F (25 C) 
Относително тегло: 1,15 при 77 F (25 C) Разтворимост: 0,12 тегло% при 77 F (25 C) 
 

 

9.2. Друга информация 

Няма данни 

 

  

10. Стабилност и реактивност 

10.1. Реактивност 

При контакт с много горещи повърхности или пламъци, термален разпад (пиролиза) се изпускат 

токсични газове (флуороводородна киселина и, евентуално, карбонилхалогени). Полимеризация 

няма да възникне.  

10.2. Химична стабилност: Продуктът е стабилен. 

10.3. Възможност за опасни реакции: Да не се смесва с кислород или въздух над атмосферното 

налягане.  

10.4. Условия, които трябва да се избягват: Всеки източник на високи температура, като 

запалени цигари, пламъци, горещи места или заваряване. 

10.5. Несъвместими материали: Несъвместим с алкали или алкално-земни метали - А1, Zn, Be и 

т.н. на прах. 

10.6. Опасни продукти на разпадане: Може да генерира токсични и/или корозивни продукти при 

разпад. 

 

11. Токсикологична информация 

11.1. Информация за токсикологичните ефекти 

 
HFC 134a Вдишване на LC50 4 ч. (плъх) > 50% 
HFC 125 Вдишване на LC50 4 ч. (плъх) 800 000 ppm 
HC 600 Вдишване на LC50 4 ч. (плъх) 277 000 ppm 
 

Остри симптоми: Ефектите след излагане на високи нива са главоболие, замаяност и загуба на 

съзнание. Възможните ефекти след излагане на високи нива са разстройства на сърдечната 

дейност или сърдечен арест. 

Локални ефекти: Контактът с втечнения газ причинява измръзване. Втечненият газ причинява 

увреждане на роговицата. 

 

12. Екологична информация 

12.1. Токсичност 

Токсичност за водните организми: 

1,1,1,2-Тетрафлуороетан: 

48 ч. LC50 – Дафния магна: 980 mg/L 

96 ч. LC50 – Дъгова пъстърва: 450 mg/l 

Бутан: 

96 ч. LC50 - > 1,000 mg/L 

12.2. Устойчивост и разградимост: Разгражда се сравнително бързо при ниска атмосфера 

(тропосфера). Продуктите от разграждането ще се разпръснат в голяма степен и поради тази 

причина ще бъдат в много ниска концентрация. Не е по споразумението UNECE. 

12.3. Биоакумулираща способност: Няма данни. 

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

Дестинация на продукта: Въздух. 
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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 

Съхранението, транспортирането и изхвърлянето трябва да се реализират съгласно приложимите 

федерални държавни/провинциални и местни нормативни разпоредби. 
 

14. Информация относно транспортирането 

14.1. Номер по списъка на ООН: 1078 

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН: R417А 

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 45°C. 

 

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 


