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1 НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ ПРЕДПРИЯТИЕТО   

 
Идентификация на продукта 
 
Наименовение на сместта: FORANE 404a 

 

Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение и употреби, които не се 
препоръчват 
Употреба: SU 3: Промишлени употреби: Употреби на вещества в самостоятелен вид или в препарати на 
промишлени обекти, SU17: Общо производство, напр. машини, оборудване, превозни средства, друго 
транспортно оборудване, SU 22: Професионални употреби: Обществена сфера (администрация, 
образование, забавление, услуги, занаятчии). 
Категория на продукта : PC16: Флуиди за топлообмен. 
 
Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност 
Снабдител Arkema 
Fluorinated Gas 

 420 rue d’Estienne d'Orves 
 92705 Colombes Cedex, France 
 Téléphone : +33 (0)1 49 00 80 80 
 Télécopie : +33 (0)1 49 00 83 96 
 http://www.arkema.com 
 Email адрес pars-drp-fds@arkema.com 

 
Адрес на доставчика 
Линде Газ България ЕООД, гр. Стара Загора 
кв. Индустриална зона (на територията на Агробиохим) 
e-mail address marketing@bg.linde-gas.com 
 
Телефони за спешна помощ: 
Линде Газ България ЕООД   +359 888 749 115 
Единен Европейски номер    112 
Национален център по клинична  
токсикология Пирогов           +359 2 915 43 46; +359 2 915 42  

 
 
 

2  ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА РИСКОВЕТЕ 
 

2.1.Класификация на веществото или сместа 
Класификация съгласно Регламент(EC) № 1272/2008/ЕС (GLP/GHS) 
Сгъстен газ (Втечнен газ)-Съдържа газ под налягане; Н280 
Класификация съгласно Директива 1999/45/EC 
Не е класифициран като опасен за здравето 
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          2.2.Елементи на етикета (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) №1272/2008) 
 
 
          - Пиктограми 

 
   
   -Сигнална дума: Внимание 
 
   -Предупреждения за опасност 

           H280 Съдържа газ под налягане; може да екслодира при нагряване 
 
-Препоръки за безопасност 
Препоръки за безопасност при съхранение 
Р 410 + Р403: Да се пази от пряка слънчева светлина.  Да се съхранява на добре проветриво място. 
Специално етикетиране: 
Съдържа: 1,1,1,2-Tetrafluorethane; Pentafluproethane; 1,1,1 -Trifluoroethane. Съдържа флуорирани 
парникови газове по Протокола от Киото. 

 
2.3.Други опасности 
Потенциални въздействия върху здравето: 
Изхвърляне на втечнен газ: възможност за измръзване 
Вдишване: При високи концентрации на парите/мъглата: Загуба на съзнание Проблеми със сърдечния  
ритъм 
Последици върху околната среда: 
Не е лесно биоразградим. Не е биоакумулиращ се.Вреден за водораслите. 
Физическа и химическа опасност: 
Термично разлагане генериращо токсични и корозивни продукти 
Продукти на разлагането: Вижте глава 10 
Други: 
Резултати от оценката на PBT и vPvB : Това вещество не се счита за устойчиво, биоакумулиращо и 
токсично (PBT), нито силно устойчиво и силно биоакумулиращо (vPvB). 
 

 
3 СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ 
 

Вещество/смес: смес 
Опасни компоненти (съгласно Регламент (ЕС)№1907/2006) 

 
Химично наименование и 
Регистрационен номер по 

REACH 

EC-№ CAS-№ Концентрация Класификация по 
Директива 67/548/ЕЕС 

Класификация по 
Регламент(EC) № 

1272/2008/ЕС 

Pentafluoroethane 
 (01-2119485636-25) 

206-557-8 354-33-6 44 % WEL substance Втечнен газ под 
налягане; Н280 

1,1,1-Trifluoroethane  
(01-2119492869-13) 

206-996-5 420-46-2 52 % F+; R12 Запалим газ 1; Н220; 
Втечнен газ под 
налягане; Н280 

1,1,1,2-Tetrafluoroethane  
(01-2119459374-33) 

212-377-0 811-97-2 4 % WEL substance Втечнен газ под 
налягане; Н280 

 

 
 

4  МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ 
 

Описание на необходимите мерки за първа помощ, Най-важни симптоми/ефекти, интензивни и 
забавени: 
Вдишване: 
Преместете пострадалия на чист въздух. В случай на трайни проблеми: При нужда подайте кислород или 
направете изкуствено 
дишане. Консултирайте се с лекар. 
Контакт с кожата: 
Измийте обилно с вода.Измръзване: третирайте като термични изгаряния. 
 
 
Контакт с очите: 



 

 

Измийте незабавно, обилно и щателно с вода. Ако раздразнението продължи, консултирайте се с 
офталмолог. 
Поглъщане: 
Няма опасност, изискваща специални мерки за първа помощ. 
Обезопасяване на даващите първа помощ: 
При недостатъчна вентилация, да се използват подходящи средства за дихателна защита. 
Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение: 
Указание за медицински лица: 

   Лечение: Не прилагайте катехоламини (поради негативен ефект върху сърцето, причинен от продукта). 
 

 
5  МЕРКИ ПРИ ГАСЕНЕ НА ПОЖАР 

 
Пожарогасителни средства: 
Подходящи пожарогасителни средства: Използвайте мерки на гасене в съответствие със заобикалящата 
среда. 
Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа: 
Термично разлагане генериращо токсични и корозивни продукти: Флуороводород, Въглеродни оксиди. 
Единия от продуктите в сместта образува запалими смеси с въздуха 
Съвети за пожарникарите: 
Специфични методи: 
Охладетеконтейнерите/цистерните с водна струя. Осигурете система за бързо изпразване на контейнерите. 
В случай на пожар наблизо изнесете изложените контейнери. 
Специални защитни действия за огнеборци: 
В случай на пожар носете автономен дихателен апарат. Цялостен костюм за химическа защита. 

 
6  МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ 

 
Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи: 
Евакуирайте несъществения персонал и тези, които не са оборудвани с личен предпазен апарат. Осигурете 
подходяща вентилация. 
Избягвайте контакт с кожата и очите и вдишване на пари. В затворени области: проветрете или носете 
автономен дихателен апарат 
(риск от аноксия). Отстранете всички източници на запалване. Не пушете. 
Предпазни мерки за опазване на околната среда: 
Не изхвърляйте в околната среда. 
Методи и материали за ограничаване и почистване: 
Възтановяване: 
Оставате да се изпари. 

   Елиминиране: Виж глава 13 
 

7  РАБОТА С ВЕЩЕСТВОТО/ ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ 
 

Предпазни мерки за безопасна работа: 
Техническо обезопасяване: 
Приложими за продукта предпазни мерки за съхранение и обработване: Газове под налягане Втечнен газ 
Осигурете подходяща отпадна вентилация при машините. Осигурете душове и чашки за промиване на 
очите. Осигурете източници 
на вода в близост до мястото на употреба. Добре проветрете празните цистерни и резервоари, преди да 
влезете. 
Указания за безопасно манипулиране: 
Забранете източници на запалване и контакт с горещи повърхности! НЕ ПУШЕТЕ. 
Хигиенни мерки: 
Избягвайте контакт с кожата и очите и вдишване на пари. По време на работа да не се яде, пие и пуши. 
Измивайте ръцете след работа. Свалете замърсеното облекло и защитната екипировка преди да влезете в 
помещенията за хранене. 
Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости: 
Съхранявайте на хладно, добре проветриво място. Пазете от открит огън, горещи повърхности и източници 
на запалване. Дръжте далеч от топлина и източници на запалване. Да не се пуши. Защитете пълните 
контейнери от източници на топлина, за да избегнете превишаване на налягането. Пазете от светлина. 
Пазете от пряка слънчева светлина.Температура на съхранение: < 45 °C 
Несъвместими продукти: 
Алкални хидроксиди, Алкалоземни метали, силни окислители, Ситно раздробени метали 
Опаковъчен материал: 
Препоръчително: Обикновена стомана 
Да се избягват: Сплави, съдържащи повече от 2% магнезий, Пластмасови материали 



 

 

 
Специфична употреба(и) (Крайна употреба): Никакъв. 
 

8  КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА/ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 
 

Гранични стойности на експозиция 
1,1,1,2-Tetrafluoroethane 

Източник Вид стойност Стойност 
(ppm) 

Стойност 
(mg/m3) 

Забележки 

ARKEMA TWA 1.000 4.240 Стойност, препоръчана от 'Комисията за 
оценяване на границите на експозиция' на 
Arkema 

Pentafluororethane 
1,1,1 –Trifluoroethane 
 
Достигнато ниво без ефекет (DNEL): 
1,1,1,2-Tetrafluoroethane 
 
Крайна употреба Вдишване Поглъщане Контакт с кожата 
Работници 
 

13936 mg/m3 (LT, SE)   

Крайни потребители 
 

2476 mg/m3 (LT, SE)   

 

Pentafluororethane 
Крайна употреба Вдишване Поглъщане Контакт с кожата 
Работници 
 

16444 mg/m3 (LT, SE)   

Крайни потребители 
 

1753 mg/m3 (LT, SE)   

 
1,1,1 –Trifluoroethane 
Крайна употреба Вдишване Поглъщане Контакт с кожата 
Работници 
 

38800 mg/m3 (LT, SE)   

Крайни потребители 
 

10700 mg/m3 (LT, SE)   

 
 
LE : Местен ефект, SE : Ефекти върху системите, LT : Дълготрайно, ST : Краткотрайно 
Допустима концентрация, до която няма ефект (PNEC): 
 
1,1,1,2-Tetrafluoroethane 
преграда/отделение: Стойност: 
Сладководен 
 

0,1 mg/l 

Морска вода 
 

0,01 mg/l 

Вода (освобождаване с прекъсвания) 
 

1 mg/l 

Ефект върху пречиствателните станции за 
отпадъчни води 

73 mg/l 

Сладководни седименти 
 

0,75 mg/kg dw 

 
Pentafluororethane 
преграда/отделение: Стойност: 
Сладководен 
 

0,1 mg/l 

Вода (освобождаване с прекъсвания) 
 

1 mg/l 

Сладководни седименти 
 

0,6 mg/kg dw 

 

1,1,1 –Trifluoroethane 
преграда/отделение: Стойност: 
Сладководен 
 

0,35 mg/l 

 

 

КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА: 



 

 

Основни обезопасителни мерки: Осигурете достатъчно проветрение и/или изтегляне на газовете в 
работните помещения. 
Лична обезопасителна екипировка: 
Защита на дихателните пътища: При недостатъчна вентилация, да се използват подходящи средства за 
дихателна защита. 
Защита на ръцете: Кожени ръкавици 
Защита на очите / лицето: Защитни очила със странични предпазители 
Обезопасяване на кожата и тялото: Защитно облекло (памук) 
Контрол на експозицията на околната среда: 

Виж глава 6 
 

 
9  ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА 

 
Външен вид: 
Физическо/Агрегатно състояние (20C): газообразен 
Форма: Втечнен газ 
Цвят: безцветен 
Мирис: Леко етероподобен 
Обонятелен праг: Няма налични данни. 
pH: неприложим 
Точка на топене/граници на топене : 1,1,1,2-Tetrafluoroethane-108 °C; Pentafluororethane-103 °C; 
1,1,1 –Trifluoroethane-111 °C 
 
Точка на кипене/интервал на кипене: -45,8°C 
Точка на запалване: неприложим 
Скорост на изпаряване: Няма налични данни. 
Запалимост (твърдо вещество, газ): Запалимост: Не е възпламеним продукт 
 
Налягане на парите: 1,27 MPa , в 25 °C 
Плътност на парите: 5,39 kg/m3 , в точката на кипене 
Гъстота: 1.041 kg/m3 , при  25 °C втечнен газ 
Разтворимост във вода: 1,1,1,2-Tetrafluoroethane 1 g/l в 25 °C; Pentafluororethane 0,43 g/l в 25 °C; 
1,1,1 –Trifluoroethane 0,761 g/l в 25 °C 
 
Коефициент на разпределение: n- октанол/вода: 1,1,1,2-Tetrafluoroethane log Kow : = 1,06 , в 25 °C; 
Pentafluororethane log Kow : = 1,48 , в 25 °C;  1,1,1 –Trifluoroethane log Kow : = 1,73, в 25 °C (OECD 
Указание за тестване 107) 
Температура на самозапалване: 1,1,1,2-Tetrafluoroethane 743 °C в 1 bar; Pentafluororethane 
неприложимо; ;  1,1,1 –Trifluoroethane 750 °C 
Температура на разпадане: Няма налични данни 
Вискозитет, динамичен: неприложим 
Експлозивни свойства: Експлозивност: Не се прилага (поради химичната структура) 
Оксидиращи свойства: Не се прилага (поради химичната структура) 
Друга информация: 
Критична точка: Критично налягане: 3,74 MPa, Критична температура: 72 °C 

 
 

10  СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ 
 

Реактивност & Химична стабилност: 
Продуктът е стабилен при температура на обкръжващата среда.  
Условия, които трябва да се избягват: 
Пазете от загряване и източници на възпламеняване. Избягвайте контакт с пламъци и нажежени до 
червено метални повърхности 
Несъвместими материали: 
Алкални хидроксиди, Алкалоземни метали, силни окислители, Ситно раздробени метали 
Опасни продукти на разпадане: 
Термично разлагане генериращо токсични и корозивни продукти:, Флуороводород (HF)., Въглеродни 
оксиди 

 
 

11  ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Токсикологична информация: 
Остра токсичност: 



 

 

Вдишване: Леко вреден при вдишване. Ефектите оп вдишване при високи концентрации включват 
главоболие, замаяност и сънливост 
 
Както и при други летливи алифатни халогенирани съединения, при акумулиране на пари и/или 
вдишване на големи количества продуктът може да причини:, Загуба на съзнание и сърдечни 
заболявания, утежнени от стреса и липсата на кислород, риск от смъртност 
• При животни:  
1,1,1,2-Tetrafluoroethane: Няма смъртност/4 h/плъх: 567000 ppm (Метод: OECD Указание за тестване 403) 
Подтискане на централната нервна система, наркоза 
Pentafluororethane: Няма смъртност/4 h/плъх: 800000 ppm (Метод: OECD Указание за тестване 403) 
Подтискане на централната нервна система, наркоза 
1,1,1 –Trifluoroethane: Няма смъртност/4 h/плъх: 591 000 ppm (Метод: OECD Указание за тестване 403) 
Подтискане на централната нервна система, наркоза 
 
Местен ефект ( Разяждане / Дразнение / Сериозно увреждане на очите ): 
Контакт с кожата: Изхвърляне на втечнен газ: възможност за измръзване 
Контакт с окото: Изхвърляне на втечнен газ: възможност за измръзване 
Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата: 
Вдишване: Няма налични данни. 
Контакт с кожата: Не е кожен сенсибилизатор 
• При животни: Не са докладвани ефекти. (Метод : Изпитване чрез максимално натоварване при морски 
свинчета, морско свинче) 
КМТ последствия : 
Мутагенност: Според наличните експериментални данни: Негенотоксичен 
 
In vitro 
1,1,1-TRIFLUOROETHANE : 
Тест на Амес (ин витро): Негативен 
Ин витро тест за хромозомни аномалии в човешки лимфоцити: Негативен 
PENTAFLUOROETHANE : 
Тест на Амес (ин витро): Негативен (Метод: OECD Указание за тестване 471) 
Ин витро тест за хромозомни аномалии в човешки лимфоцити: Негативен(Метод: OECD Указание за 
тестване 473) 
Ин витро тест за генни мутации в клетки от бозайници: Негативен 
1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE : 
Тест на Амес (ин витро): Неактивен (Метод: OECD Указание за тестване 471) 
Ин витро тест за хромозомни аномалии в човешки лимфоцити: Неактивен (Метод: OECD Указание за 
тестване 473) 
Ин витро тест за генни мутации в клетки от бозайници: Неактивен 
 
In vivo 
1,1,1-TRIFLUOROETHANE : 
Микронуклеус тест (мишка ин виво): Негативен 
PENTAFLUOROETHANE : 
Микронуклеус тест (мишка ин виво): Негативен (Method: OECD Test Guideline 474) 
1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE : 
Микронуклеус тест (мишка ин виво): Неактивен (Метод: OECD Указание за тестване 474) 
Тест за ДНК възстановяване върху хепатоцити на плъхове: Неактивен 
 
Канцерогенност: Не се очакват карциногенни ефекти. 
 
1,1,1-TRIFLUOROETHANE : 
• При животни: Съгласно наличните експериментални данни: 
Липса на канцерогенни ефекти при концентрация 300 mg/kg (плъх, 1 година, от орален път) 
 
PENTAFLUOROETHANE : 
Няма налична информация 
 
1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE : 
• При животни: Липса на канцерогенни ефекти (плъх, 2 години, Чрез вдишване) 
Ниво, на което не се наблюдават вредни ефекти (NOAEL)10 000 ppm 
Липса на канцерогенни ефекти (плъх, 1 година, от орален път) 
Ниво, на което не се наблюдават вредни ефекти (NOAEL)300 mg/kg bw/d 
 



 

 

Репродуктивна токсичност: 
Плодовитост: Липса на токсични ефекти върху плодовитостта 
1,1,1-TRIFLUOROETHANE : 
Няма налична информация 
PENTAFLUOROETHANE : 
Няма налична информация 
1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE : 
На база на ограничените налични данни. Липса на токсични ефекти върху плодовитостта 
 
Ембрионално развитие: На база на ограничените налични данни. Не се очакват токсични ефекти върху 
ембрионалното развитие  
1,1,1-TRIFLUOROETHANE : 
• При животни : NOAEL: 137 mg/l Концентрация в майката без ефекти: 137 mg/l (Метод: OECD Test 
Guideline 414, плъхове, зайци, При вдишване) 
PENTAFLUOROETHANE : 
• При животни: NOAEL: 245 mg/l (Method: OECD Test Guideline 414). Концентрация в майката без ефекти: 
245 mg/l (Method: OECD Test Guideline 414, плъхове, зайци, При вдишване) 
1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE : 
• При животни: NOAEL: 40 000 ppm Концентрация в майката без ефекти: 2 500 ppm (Method: OECD Test 
Guideline 414, зайци, При вдишване) 
NOAEL: 50 000 ppm Концентрация в майката без ефекти: 50 000 ppm (Method: OECD Test 
Guideline 414, плъх, При вдишване) 
 
Специфична токсичност за определени органи : 
Еднократно излагане :  
Вдишване: Сместта не е класифицирана като токсична при еднократно излагане. 
Неколкократно въздействие: Изследванията на продължителното вдишване при животни не са 
показали хронични токсични ефекти 
1,1,1-TRIFLUOROETHANE : 
• При животни: 
Вдишване: Няма информация за нежелани ефекти. 
NOAEL= 40000 ppm (Method: OECD Test Guideline 408, rat, 3 Months) 
PENTAFLUOROETHANE : 
• При животни: Вдишване: NOAEL= 50000 ppm (Method: OECD Test Guideline 408, rat, 3 Months) 
1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE : 
• При животни: 
Вдишване: Няма информация за нежелани ефекти. 
NOAEL= 50 000 ppm (плъх, Няколко години) 
 
Опасност при вдишване: Неприложим 
 

 
12  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 
12.1. Токсичност 
Риба: Слабо вреден за риби 
1,1,1-TRIFLUOROETHANE : 
LC50, 96 h (Oncorhynchus mykiss) : > 40 mg/l 
LC50 (Freshwater fish) : = 109 mg/l (Method: calculated) 
PENTAFLUOROETHANE : 
Through anology with a comparable product : 
LC50, 96 h (Oncorhynchus mykiss) : > 100 mg/l 
1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE : 
LC50, 96 h (Salmo gairdneri) : = 450 mg/l 
Водни безгръбначни: Слабо вреден за водни бълхи 
1,1,1-TRIFLUOROETHANE : 
LC50, 48 h (Daphnia magna (Water flea)) : = 300 mg/l (Method: OECD Test Guideline 202) 
EC(I)50, 48 h (Daphnia) : = 115 mg/l (Method: calculated) 
PENTAFLUOROETHANE : 
Through anology with a comparable product : 
LC50, 48 h (Daphnia magna (Water flea)) : > 100 mg/l 
1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE : 
EC(I)50, 48 h (Daphnia magna (Water flea)) : = 980 mg/l 
 



 

 

 
Водни растения: Вреден за водорасли 
1,1,1-TRIFLUOROETHANE : 
Through anology with a comparable product : 
EC50, 96 h (Algae) : = 71 mg/l (Method: calculated) 
NOEC, 96 h (Selenastrum capricornutum) : > 44 mg/l 
PENTAFLUOROETHANE : 
Through anology with a comparable product : 
EC50, 72 h (Pseudokirchneriella subcapitata) : > 114 mg/l 
1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE : 
Through anology with a comparable product : 
EC50, 72 h (Pseudokirchneriella subcapitata (green algae)) : > 114 mg/l (Method: OECD Test 
Guideline 202, growth rate) 
Микроорганизми: 
1,1,1-TRIFLUOROETHANE : 
Through anology with a comparable product : 
EC0, 6 h (Pseudomonas putida) : > 730 mg/l 
1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE : 
EC10, 6 h (Pseudomonas putida) : > 730 mg/l 
 
12.2. Устойчивост и разградимост : 
Биодеградация (Във вода): Не е лесно биоразградим 
1,1,1-TRIFLUOROETHANE : 
Not readily biodegradable. 
Through anology with a comparable product : 3 % after 28 d 
PENTAFLUOROETHANE : 
Not readily biodegradable. 
5 % after 28 d (Method: OECD Test Guideline 301 D) 
1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE : 
Not readily biodegradable. 
3 % after 28 d (Method: OECD Test Guideline 301 D) 
 
Фоторазграждане (във въздуха): 
1,1,1-TRIFLUOROETHANE : 
Degradation by radicals OH: Overall half-life time: 1.108 d 
PENTAFLUOROETHANE : 
Degradation by radicals OH: Overall half-life time: 29 y 
1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE : 
Degradation by radicals OH: Overall half-life time: 9,7 y 
 
12.3. Биоакумулираща способност : 
Биоакумулиране: Практически не е биоакумулиращ се 
1,1,1-TRIFLUOROETHANE : 
Partition coefficient: n-octanol/water: log Kow : = 1,73 , at 20 °C (Method: calculated) 
PENTAFLUOROETHANE : 
Partition coefficient: n-octanol/water: log Kow : = 1,48 , at 25 °C (Method: OECD Test Guideline 107) 
1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE : 
Partition coefficient: n-octanol/water: log Kow : = 1,06 , at 25 °C (Method: OECD Test Guideline 107) 
 
12.4. Преносимост в почвата - Разпространение в компонентите на околната среда: 
Разпространение в компонентите на околната среда : 
Henry constant: 
1,1,1-TRIFLUOROETHANE : 
11,20E+03 Pa.m3/mol, 25 °C, 
PENTAFLUOROETHANE : 
28,2E+03 Pa.m3/mol, 25 °C, , (Method: calculated) 
1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE : 
10,2E+03 Pa.m3/mol, 25 °C, , (Method: calculated) 
Адсорбдия/Десорбция: 
1,1,1-TRIFLUOROETHANE : 
In soils and sediments: Slight adsorption 
PENTAFLUOROETHANE : 
In aqueous environment: rapid evaporation 
( Method: estimation ) Volatilization 1/2 life time: 3,2 h 



 

 

In soils and sediments: Slight adsorption , log Koc: 1,3 - 1,7 
1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE : 
В почви и седименти: Слаба адсорбция, log Koc: = 1,57, Koc: = 37,3 ( Method: calculated ) 
Volatilization 1/2 life time: 8,6 - 16,7 y, Method: calculated 
12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB : 
Това вещество не се счита за устойчиво, биоакумулиращо и токсично (PBT), нито силно устойчиво и силно 
биоакумулиращо (vPvB). 
 
12.6. Други неблагоприятни ефекти: 
Потенциал за допринасяне към глобалното затопляне (GWP):  
1,1,1-TRIFLUOROETHANE: , Global warming potential with respect to CO2 (100-годишен времеви хоризонт) , 
Value: 3.800 
PENTAFLUOROETHANE , Global warming potential with respect to CO2 (100-годишен времеви хоризонт) , 
Value: 3.400 
NORFLURANE , Global warming potential with respect to CO2 (100-годишен времеви хоризонт) , Value: 
1.300 
Озонно-унищожаващ потенциал:  
1,1,1-TRIFLUOROETHANE: , Not an atmospheric ozone precursor : POCP , Value: 0 
1,1,1-TRIFLUOROETHANE: , Ozone depletion potential; ODP; (R-11 = 1) , Value: 0 
PENTAFLUOROETHANE , Ozone depletion potential; ODP; (R-11 = 1) , Value: 0 

          NORFLURANE , Ozone depletion potential; ODP; (R-11 = 1) , Value: 0 
 

13  ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
 

Обработка на отпадъците: 
Изхвърляне на продукта: Рециклирайте или изгорете в одобрено депо за отпадъци. В съответствие с 
общинските инационалните условия. 

 
  

14  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ 
 

ADR/RID 
 
14.1. UN No. 3337 

 
14.2. UN наименование при транспортиране 
REFRIGERANT GAS R 404A 
 
14.3. Клас на риска при транспорт  
Клас 2 
Етикет 2.2 

 
14.4.Опасности за околната среда 
Няма. 
 
IMDG 
14.1. UN No. 3337 
 
14.2. UN наименование при транспортиране 
REFRIGERANT GAS R 404A 
 
14.3. Клас на риска при транспорт 
Клас 2.2 
Етикет 2.2 
EmS: F-C, S-V 

 
 
14.4.Опасности за околната среда 
Няма. 
 
IATA 
14.1. UN No. 3337 
 
14.2. UN наименование при транспортиране 
Refrigerant gas R404a 
 
14.3. Клас на риска при транспорт 
Клас 2.2 
Етикет 2.2 

 
 
14.4.Опасности за околната среда 
Няма. 



 

 

 
Друга транспортна информация 
Избягвайте транспортирането с превозни средства, в които мястото за товара не е отделено от кабината 
на шофьора. Уверете се, че шофьора е наясно с потенциалните опасности и знае какво да направи в 
случай на инцидент или спешен случай. Преди да транспортирате контейнерите с продукта се уверете, че 
те са добре укрепени. Осигурете адекватна вентилация. Осигурете съответствие с приложимите законови 
разпоредби. 

 
 

15  ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА БАЗА 
 

Инструкциите за безопасна употреба: според Регулация (EU) No. 1907/2006 
Оценка на безопасност на химично вещество или смес: 
Тъй като веществото не отговаря на критериите за класифициране по отношение на здравето и околната 
среда и и не е нито PBT, нито vPvB според Регламент REACH, член 14 (3), не се изисква разработване на 
конкретни сценарии на експозиция. 
 
ИНВЕНТАРНИ СПИСЪЦИ: 
EINECS: Приспособява се към 
TSCA: Приспособява се към 
AICS: Приспособява се към 
DSL: Всички компоненти на този продукт са в канадския списък DSL. 
ENCS (JP): Приспособява се към 
KECI (KR): Приспособява се към 
PICCS (PH): Приспособява се към 
IECSC (CN): Приспособява се към 

 

16  ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Текст на R, H, EUH-фразите използван под заглавия 2 и 3 
H280 Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване. 
Библиография Encyclopédie des gaz (Air Liquide - Ed. 1976 - ELSEVIER AMSTERDAM)  
Речник: 
NOAEL : Ниво, на което не се наблюдават вредни ефекти (NOAEL) 
LOAEL : Най-ниско ниво на наблюдавано отрицателно въздействие (LOAEL) 
bw : Тегло на тялото 
food : хранене през уста 
dw : Сухо тегло 
vPvB : Високо устойчив и високо биоакумулативен 
PBT : Устойчив, биоакумулативен и токсичен 
Тази информация се отнася за ПРОДУКТА КАТО ТАКЪВ и е в съответствие със спецификациите на 
ARKEMA. При използване на нови формули или смеси, е необходимо да се убедите, че нама да възникне 
нова опасност. Съдържащата се информация е базирана на нашето познание за продукта до датата на 
издаване и е представена обективно. Потребителите се информират за възможни допълнителни 
опасности, когато продуктът се използва за цели за които не е предназначен. Тази инструкция, трябва да 
се използва и размножава единственно заради целите на безопасноста. Законодателните, регулаторни 
кодове на примерните документи, не могат да бъдат считани за изчерпателни. Отговорност на получателя 
на този продукт е да прецени съдържанието на официалните документи, засягащи употребата 
притежанието и обработката на продукта. Отговорност на потребителите на този продукт е да обезопасят 
работата на всеки, който може да има контакт с продукта (употреба, съхранение, почистване на 
контейнерите, други процеси) да предостави информация за безопасността при работа, обработка, защита 
на здравето и защита на околната среда. 

 
 

Край на документа 
 


