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Czynnik chłodniczy R424a 
1. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 
Nazwa substancji / preparatu Czynnik chłodniczy R424a 
Zastosowanie preparatu Czynnik chłodniczy.  
Identyfikacja  
przedsiębiorstwa  

Air Products Sp. z o.o. 
02-757 WARSZAWA 
ul. Pory 59 

tel.: 0-(22) 4403200 
fax: 0-(22) 4403205 
email: cok@airproducts.com 

Telefon alarmowy 0-32 672 88 88  (czynny całą dobę) 
2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
Identyfikacja zagrożeń W wysokich stężeniach może spowodować uduszenie. 

Gaz skroplony.  
Nie sklasyfikowany jako preparat niebezpieczny. 

3. SKŁAD I INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
Substancja / Preparat Preparat 

Nazwa Numer CAS Numer WE Klasyfikacja Zawartość
Pentafluoroetan (R125) C2HF5 354-33-6 206-557-8  50% w/w 
1,1,1,2–tetrafluoroetan (R134a) 
C2H2F4 

811-97-2 212-377-0  47% w/w 

n-butan (R600) n-C4H10 106-97-8 203-448-7 F+; R12 2,5% w/w 
Izopentan izo-C5H12 78-78-4 201-142-8 F+; R12|Xn; R65| 

R66|R67|N;R51-53 
0,5% w/w 

Składniki / Zanieczyszczenia 

Pełen tekst zwrotów R przytoczony został w punkcie 16 karty. 
* Wymienione substancje są zwolnione z obowiązku rejestracji zgodnie z art.6 ust.1rozpo-
rządzenia REACH 

Numer CAS Nie dotyczy preparatów. 
Numer WE Nie dotyczy preparatów. 
Klasyfikacja Nie sklasyfikowany jako preparat niebezpieczny. 

4. PIERWSZA POMOC 
Wdychanie 
 
 

W niskich stężeniach może powodować efekty narkotyczne. Objawy mogą obejmować zawroty 
głowy, bóle głowy, nudności oraz utratę koordynacji. W wysokich stężeniach może spowodo-
wać uduszenie. Objawy obejmują utratę zdolności ruchowych / przytomności. Ofiara może nie 
być świadoma, że się dusi. Zabezpieczając się izolującym aparatem oddechowym przenieść 
ofiarę do nieskażonego obszaru. Utrzymywać ofiarę w cieple i spokoju. Wezwać  
lekarza. W przypadku zaniku oddechu zastosować sztuczne oddychanie. 

Kontakt ze skórą / oczami W przypadku odmrożenia zraszać wodą przez co najmniej 15 minut. Zastosować jałowy  
opatrunek. Natychmiast przemywać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut.  
Uzyskać pomoc lekarską. 

Spożycie Spożycie nie jest uważane za potencjalną drogę narażenia. 
5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
Zagrożenia specyficzne Narażenie na działanie ognia może spowodować rozerwanie / wybuch pojemnika. 

Niepalny. 
Niebezpieczne produkty  
spalania 

Pod wpływem działania ognia, poprzez termiczny rozkład mogą wytworzyć się następujące 
toksyczne lub korozyjne opary: 
Fluorek karbonylu 
Fluorowodór 
Tlenek węgla 

Odpowiednie środki gaśnicze Mogą być stosowane wszystkie znane środki gaśnicze. 
Metody specyficzne Jeżeli to możliwe, zatrzymać wypływ produktu. 

Odsunąć się od pojemnika i chłodzić wodą z bezpiecznego miejsca. 
Specjalne środki ochronne 
dla gaszących 

Stosować izolujące aparaty oddechowe i odzież ochronną, odporną na chemikalia. 

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 
Zabezpieczenie ludzi Ewakuować obszar.  

Przy wchodzeniu w obszar stosować izolujący aparat oddechowy chyba, że stwierdzono, iż atmosfera 
jest bezpieczna.  
Zapewnić odpowiednią wentylację powietrza. 

Zabezpieczenie środowiska Próbować zatrzymać wyciek.  
Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji, piwnic, zagłębień terenu oraz innych miejsc, 
gdzie jego gromadzenie się może być niebezpieczne. 

Metody oczyszczania Wentylować przestrzeń. 
 



 
KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU  

  
Air Products Sp. z o.o. MSDS Nr: 300-25-2018  
 30.01.2004 Wersja 1 Data aktualizacji: 09.11.2007r. Strona: 2/4

 

 

 

Air Products Sp. z o.o. 
Centrum Obsługi Klienta 
42-470 SIEWIERZ 
ul. Kielecka 30 

 
tel.: 0 - 801 100107 
tel.: 0-(32) 6728888 
fax: 0-(32) 6728875 

 

Nr katalogowy: 19218113
 

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE 
Postępowanie z preparatem i 
jego magazynowanie 

Zapobiegać cofnięciu się wody do pojemnika.  
Nie pozwolić na cofnięcie się do pojemnika. 
Stosować tylko właściwie dobrane wyposażenie, które jest odpowiednie dla tego produktu, jego  
ciśnienia podawania i temperatury. W razie wątpliwości skontaktować się z dostawcą gazu. 
Przestrzegać instrukcję dostawcy dotyczącą postępowania z pojemnikiem. 
Przechowywać pojemnik w temperaturze poniżej 50 oC w dobrze wentylowanym miejscu. 

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
Wartości NDS, NDSCh, NDSP NDS - n-butan (R600) – 1900 mg/m3 

NDSCh - n-butan (R600) - 3000 mg/m3 

NDS - Izopentan - 3000 mg/m3 

W Wielkiej Brytanii dla 1,1,1,2 – tetrafluoroetanu zostało określone następujące najwyższe  
dopuszczalne stężenia w miejscu pracy - TWA 8h: 4240 mg/m3 (narażenie długoterminowe). 

Ochrona indywidualna Zapewnić odpowiednią wentylację. 
Nie palić podczas obchodzenia się z produktem. 
Chronić oczy, twarz i skórę przed rozpryskami cieczy. 

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
Temperatura wrzenia -38,7oC 
Temperatura krytyczna 88,8°C 
Gęstość względna, gaz 3,7 (powietrze = 1) 
Gęstość względna, ciecz 1,17 (woda = 1) 
Prężność par w 20°C  8,4 bar(a) 
Rozpuszczalność w wodzie Nie znana rozpuszczalność ale uznawana za niską. 
Postać fizyczna, barwa Gaz bezbarwny. 
Zapach Eteryczny. 

Słabe właściwości ostrzegawcze w niskich stężeniach. 
Granice palności Niepalny. 
Inne informacje Gaz/ opary cięższe od powietrza. Może się gromadzić w przestrzeniach zamkniętych, szczególnie na 

poziomie lub poniżej poziomu terenu. 
10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
Stabilność i reaktywność Stabilny w warunkach normalnych. 

W wyniku termicznego rozkładu powstają toksyczne produkty, które w obecności wilgoci mogą być 
korozyjne. 
Może reagować z aluminium. 

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE                                                          
Ogólne Może wywołać nieregularne bicie serca i objawy podenerwowania. 

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE                                                            
Ogólne Emitowany w dużych ilościach może przyczyniać się do efektu cieplarnianego. 
Współczynnik wpływu na 
globalne ocieplenie 

2200 (CO2 = 1) 

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
Ogólne Unikać wypuszczania do atmosfery. 

Nie wypuszczać w żadne miejsca, gdzie gaz mógłby się gromadzić i stwarzać niebezpieczeństwo. 
Należy odnieść się do programu dostawcy odnośnie postępowania z gazem odpadowym. 
Skontaktować się z dostawcą jeżeli wymagane są dodatkowe informacje. 
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14. INFORMACJE O TRANSPORCIE 
Nazwa przewozowa GAZ CHŁODNICZY, I.N.O. (PIĘCIOFLUOROETAN, 1,1,1,2-CZTEROFLUOROETAN) - (R424A) 
Numer UN 1078 
Klasa ADR 2 
Kod klasyfikacyjny 2A 
Nr rozpoznawczy zagrożenia  20 
Oznakowania ADR Nalepka 2.2: Gazy niepalne i nietrujące 
Inne informacje Unikać transportu pojazdami, gdzie przestrzeń ładunkowa nie jest oddzielona od kabiny kie-

rowcy. Zapewnić, że kierowca zna zagrożenia stwarzane przez ładunek i zna sposoby postę-
powania w razie wypadku lub sytuacji awaryjnej.  
Przed transportem pojemników z produktem należy upewnić się, że są one dokładnie umoco-
wane oraz że:  
• zawór butli jest zamknięty i szczelny 
• nakrętka lub zaślepka zaworu (jeśli jest dostępna) jest odpowiednio zamocowana 
• ochrona zaworu (jeżeli jest) jest odpowiednio zamocowana 
• zapewniona jest odpowiednia wentylacja 
• zapewniona jest zgodność z odpowiednimi przepisami. 

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH  
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. 
w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich 
klasyfikacją i oznakowaniem - Dz.U. nr 201 poz.1674 z 2005 r. 

Nie dotyczy preparatów. 

Klasyfikacja  Nie sklasyfikowany jako preparat niebezpieczny. 
Oznakowanie butli Nalepka wg PN-EN 1089-2 
- symbole Nalepka 2.2: Gazy niepalne i nietrujące 
Inne przepisy prawne  

Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, 
zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 
1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE. 
Załącznik II: Wytyczne dotyczące sporządzania kart charakterystyki. 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 o substancjach i preparatach chemicznych; 2001, Dz.U. Nr 11 poz. 84, wraz z późniejszymi 
zmianami.  

Ustawa z dnia 17 października 2003 o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw; 2003, Dz. U. Nr 189 poz. 1852. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów che-
micznych; 2003, Dz. U. Nr 171 poz. 1666, wraz z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natę-
żeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; 2002, Dz.U. Nr 217 poz. 1833, wraz z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu; 2004, 
Dz.U. Nr 7 poz. 59, wraz z późniejszymi zmianami. 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jednolity: 1998, Dz.U. Nr 21 poz. 94; wraz z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy; 1997, Dz.U. Nr 129 poz. 844, wraz z późniejszymi zmianami. 
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16. INNE INFORMACJE 
Pełen tekst zwrotów R 
R12        Skrajnie łatwopalny. 
R65        Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia. 
R66        Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. 
R67        Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy. 
R51/53   Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 
NDS         Najwyższe Dopuszczalne Stężenie 
NDSCh    Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe 
Zapewnić przestrzeganie wszystkich krajowych / lokalnych przepisów prawnych. 
Kontakt z cieczą może spowodować poparzenia zimnem i odmrożenia. 
Duszący w wysokich stężeniach. 
Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym 
Nie wdychać gazu. 
Często pomija się zagrożenie uduszeniem i należy je podkreślić w trakcie szkolenia obsługi. 
Użytkownicy aparatów oddechowych muszą zostać przeszkoleni. 
Ta Karta Charakterystyki została opracowana w zgodzie z mającymi zastosowanie Dyrektywami  Europejskimi i dotyczy wszystkich kra-
jów, które przyjęły te Dyrektywy do swego krajowego prawodawstwa. 
Przed zastosowaniem tego produktu w jakimkolwiek nowym doświadczeniu lub procesie technologicznym powinny zostać przeprowadzo-
ne gruntowne badania kompatybilności materiałów oraz bezpieczeństwa. 
Szczegółowe informacje przedstawione w niniejszym dokumencie uważane są za poprawne w momencie przekazywania do druku. Po-
mimo, że dokument ten został sporządzony z najwyższą starannością, nie przyjmuje się żadnej odpowiedzialności za obrażenia lub straty 
materialne powstałe przy jego wykorzystywaniu. 

 


