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Chlorodifluorometan, czynnik chłodniczy R22
1. Identyfikacja substancji / preparatu
Nazwa substancji / preparatu Chlorodifluorometan, czynnik chłodniczy R22
Wzór chemiczny CHClF2
Identyfikacja producenta /
importera / dystrybutora

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

tel.: 0-(22) 4403200
fax: 0-(22) 4403205

Telefon alarmowy 0-32 672 88 88  (Siewierz)
2. Skład i informacja o składnikach
Substancja / Preparat Substancja
Składniki / Zanieczyszczenia Nie zawiera innych składników lub zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na

klasyfikację produktu.
Numer CAS 75-45-6
Numer WE 200-871-9
Klasyfikacja N; R59

R59: Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.
3. Identyfikacja zagrożeń
Identyfikacja zagrożeń Gaz skroplony.

Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.
W wysokich stężeniach może spowodować uduszenie.

4. Pierwsza pomoc
Wdychanie W wysokich stężeniach może spowodować uduszenie. Objawy obejmują utratę zdolności

ruchowych / przytomności. Ofiara może nie być świadoma, że się dusi. W niskich stężeniach
może powodować efekty narkotyczne. Objawy mogą obejmować zawroty głowy, bóle głowy,
nudności oraz utratę koordynacji. 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 Natychmiast przemywać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. W przypadku
odmrożenia zraszać wodą przez co najmniej 15 minut. Zastosować jałowy opatrunek.
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, tlenek węgla, fosgen, chlorowodór,
fluorowodór.

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.
Środki ochrony indywidualnej
dla strażaków

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 atmos-
fera 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.
7. Postępowanie z substancją i jej magazynowanie
Postępowanie z substancją i
jej 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°C w dobrze wentylowanym miejscu.
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8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej
Wartości NDS, NDSCh, NDSP NDS – Chlorodifluorometan (R22) – 3000 mg/m3

NDSCh - Chlorodifluorometan (R22) – brak
Ochrona indywidualna Zapewnić odpowiednią wentylację.

Nie palić podczas obchodzenia się z produktem.
9. Właściwości fizykochemiczne
Masa molowa 86,5
Temperatura topnienia -157°C
Temperatura wrzenia - 40,9°C
Temperatura krytyczna 96,2°C
Gęstość względna, gaz 3 (powietrze = 1)
Gęstość względna, ciecz 1,2 (woda = 1)
Prężność par w 20°C 9,1 bar
Rozpuszczalność w wodzie 3628 mg/l
Postać fizyczna, barwa Gaz skroplony, 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.

11. Informacje toksykologiczne
Ogólne Może wywołać nieregularne bicie serca i objawy podenerwowania.

12. Informacje ekologiczne
Ogólne Objęty ,,Protokołem Montrealskim”. Podlega przepisom ustawy o substancjach zubożają-

cych warstwę ozonową. Może posiadać właściwości szkodliwe dla warstwy ozonowej. Emi-
towany w dużych ilościach może przyczyniać się do efektu cieplarnianego.

Współczynnik zubożenia
warstwy ozonowej

0,055 (R11 = 1)

Współczynnik wpływu na
globalne ocieplenie

1900 (CO2 = 1)

13. Postępowanie z odpadami
Ogólne Zabrania się emisji 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.

14. Informacje o transporcie
Nazwa przewozowa CHLORODWUFLUOROMETAN (GAZ CHŁODNICZY R22)
Numer UN 1018
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

kierowcy. Zapewnić, że kierowca zna zagrożenia stwarzane przez ładunek i zna sposoby
postępowania w razie wypadku lub sytuacji awaryjnej.
Przed transportem pojemników z produktem należy upewnić się, że są one dokładnie
umocowane 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.
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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 uwzględniony w załączniku do rozporządzenia.

Klasyfikacja N; R59
- symbole N: Niebezpieczny dla środowiska.
Oznakowanie butli Nalepka wg PN-EN 1089-2
- symbole Nalepka 2.2: Gazy niepalne i nietrujące
- zwroty R R59 Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.
- zwroty S S59 Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub

wtórnego wykorzystania.
Inne przepisy prawne

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

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3.07.2002r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu nie-
bezpiecznego; 2002, Dz.U. Nr 140 poz. 1171, wraz z późniejszymi zmianami.

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 Zdrowia z dnia 02.09.2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i prepara-
tów niebezpiecznych; 2003, Dz.U. Nr 173 poz. 1679, wraz z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.03.2003r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i
zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje niebezpieczne lub preparaty niebezpieczne; 2003, Dz.U.
Nr 61 poz. 552, wraz z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2003r. w sprawie sposobu dokonywania oceny ryzyka dla zdrowia człowieka i dla
środowiska stwarzanego przez substancje chemiczne; 2003, Dz.U. Nr 52 poz.467, wraz z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów; 2003, Dz.U. Nr 121 poz. 1138, 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.

Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową; 2004, Dz.U. Nr 121 poz. 1263, wraz z później-
szymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16.08.2004 r. w sprawie sposobu oznakowania produktów, urządzeń i in-
stalacji zawierających substancje kontrolowane, a także pojemników zawierających te substancje; 2004, Dz.U. Nr 195 poz.
2007, wraz z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie ewidencji substancji kontrolowanych; 2004,
Dz.U. Nr 185 poz. 1911, wraz z późniejszymi zmianami.
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16. Inne informacje
NDS         Najwyższe Dopuszczalne Stężenie
NDSCh    Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe
Zapewnić przestrzeganie wszystkich krajowych / lokalnych przepisów prawnych.
Duszący w wysokich stężeniach.
Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym
Nie wdychać gazu.
Kontakt z cieczą może spowodować poparzenia zimnem i odmrożenia.
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 krajów,
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.


