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Niniejsza Karta Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej odpowiada normom i wymaganiom przepisów 
prawnych w Polsce i może nie odpowiadać wymaganiom w innych krajach.  
 

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 
 
1.1. Identyfikator produktu 
 
Nazwa wyrobu : DuPont

™
 ISCEON

®
 MO49 Plus

™
 (R-437A) refrigerant  

 
Rodzaje : ASHRAE Refrigerant number designation: R-437A 
 
Synonimy : ISCEON MO49+ 

MO49+ 
MO49 Plus 
R-437A 

  
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 
 
Zastosowanie 
substancji/mieszaniny 

 Medium chłodzące 

 
1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
 
Firma : Du Pont de Nemours (Nederland) B.V. 
  Baanhoekweg 22 
  NL-3313 LA Dordrecht 
  Holandia 
 
Numer telefonu :  +31-78-630.1011 
 
Adres e-mail :  sds-support@che.dupont.com 
 
1.4. Numer telefonu alarmowego 
 
Numer telefonu alarmowego : +1-860-892-7693 
 

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
 

Substancja lub mieszanina nie stwarza zagrożenia zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG lub 1999/45/WE. 
 
2.2. Elementy oznakowania 
 

Odrębne oznakowanie 
określonych substancji i 
mieszanin 

 Karta Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej dostępna na 
żadanie dla profesjonalnego użytkownika. 

  Zawiera: 1,1,1,2-Tetrafluoroetan, Pentafluoroetan / Zawiera fluorowane gazy 
prowadzšce do efektu cieplarnianego i objęte Protokołem z Kioto., HFC-134a, 
HFC-125 

 
Substancja lub mieszanina nie stwarza zagrożenia zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG lub 1999/45/WE. 
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2.3. Inne zagrożenia 
 
Opary są cięższe od powietrza i mogą powodować uduszenie przez ograniczenie ilości tlenu potrzebnego do 

oddychania. 

Raptowne odparowanie cieczy może wywołać odmrożenia. 

Nieumyślne lub umyślne wdychanie może spowodować śmierć z przyczyn sercowych bez objawów 

ostrzegawczych. 

Może powodować arytmię serca. 

 

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 

 
3.1. Substancje 
    

nie dotyczy 
 
3.2. Mieszaniny 

Numer rejestru Klasyfikacja zgodnie 
z Dyrektywą 
67/548/EWG 

Klasyfikacja zgodnie z 
Rozporządzeniem 1272/2008 
(CLP) 

Stężenie 

 
1,1,1,2-Tetrafluoroetan (Nr CAS811-97-2) (Nr WE212-377-0)

01-2119459374-33 
 
 

 Press. Gas H280 
 

>= 75 - <= 85 % 

 
Pentafluoroetan (Nr CAS354-33-6) (Nr WE206-557-8)

01-2119485636-25 
 
 

 Press. Gas H280 
 

>= 15 - <= 25 % 

 
Butan (<0,1% butadienu) (Nr CAS106-97-8) (Nr WE203-448-7)

 F+;R12 
 

Flam. Gas 1; H220 
Press. Gas  
 

>= 1 - <= 2 % 

 
Pentane (Nr CAS109-66-0) (Nr WE203-692-4)

 F+;R12 
Xn;R65 
R66 
R67 
N;R51/53 
 

Flam. Liq. 2; H225 
Asp. Tox. 1; H304 
STOT SE 3; H336 
Aquatic Chronic 2; H411 
 

>= 0 - <= 1 % 

    

Powyższe produkty są zgodne z REACH; Numer(y) rejestracyjny(e) mogą nie być dostarczone ponieważ 
substancja(e) podlegają wyłączeniu, nie zostały jeszcze zarejestrowane zgodnie z REACH lub zostały 
zarejestrowane zgodnie z innymi wymogami prawnymi biocydy, środki ochrony roślin), itp. 

 
Pełen tekst zwrotów R zawartych w tej Sekcji umieszczonow w Sekcji 16. 
Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej Sekcji znajduje się w Sekcji 16. 

 

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

Wydrukowano dnia: 2013 - 2 - 27



KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 

1907/2006 i 453/2010 

  
DuPont™ ISCEON® MO49 Plus™ (R-437A) refrigerant  

Wersja 3.0  
Przejrzano dnia 23.11.2012   Odn. 130000033955 

 

3/17 
 
 

 
Porady ogólne : Osobie nieprzytomnej zapewnić wygodną pozycję i zasięgnąć porady 

medycznej. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawać nic doustnie. W 
przypadku nieregularnego lub zatrzymanego oddechu zastosować sztuczne 
oddychanie.  

   
 : Udzielający pierwszej pomocy powinien zapewnić sobie pomoc.  
   
 : Jeśli objawy utrzymują się, wezwać lekarza.  
   
Wdychanie : Wynieść poszkodowanego z miejsca zagrożenia, zapewnić spokój. Przenieść 

na świeże powietrze. Zapewnić poszkodowanemu ciepło i spokój. Aparat 
oddechowy i/lub tlen może być niezbędny. Zasięgnąć porady medycznej.  

   
Kontakt przez skórę : Natychmiast zdjąć skażone obuwie i ubranie. Spłukać miejsce narażone letnią 

wodą. Nie stosować gorącej wody. Jeżeli wystąpiło odmrożenie, wezwać 
lekarza.  

   
Kontakt z oczami : Odwinąć powieki i płukać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. 

Uzyskać pomoc medyczną.  
   
Połknięcie : Nie stanowi potencjalnej drogi narażenia.  
   
4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia  
 
Objawy : Nieumyślne lub umyślne wdychanie może spowodować śmierć z przyczyn 

sercowych bez objawów ostrzegawczych., Inne objawy potencjalnie związane 
z niewłaściwym użyciem lub wdychaniem obejmują:, Skutki znieczulające, 
Stan przedomdleniowy, zawroty głowy, splątanie, zaburzenia koordynacji, 
senność lub utrata przytomności, nieregularny rytm serca z odczuciami w 
klatce piersiowej, gwałtowne bicie serca, uczucie strachu, omdlenie, zawroty 
głowy lub osłabienie, Senność, narkoza 

   
 : Działa drażniąco na drogi oddechowe., Kaszel, kichanie, katar, ból gardła lub 

skrócenie oddechu. 
   
 : Kontakt ze skórą może wywołać następujące objawy:, Odmrożenie, 

Podrażnienie, Dyskomfort, Swędzenie, Zaczerwienienie, Obrzęk tkanek 
   
 : Kontakt z oczami może powodować wystąpienie następujących objawów:, 

Odmrożenie, Podrażnienie, Łzawienie, zaczerwienienie lub dyskomfort. 
   
4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 
 
Kuracja : Nie podawać adrenaliny lub jej pochodnych.  
   

 

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 

   
5.1. Środki gaśnicze 
 
Odpowiednie środki gaśnicze : Użycie środków gaśniczych odpowiednich dla lokalnych warunków i dla 

środowiska. 
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 : Stosować zraszanie wodą, piany alkoholoodporne, suche chemikalia lub 
dwutlenek węgla. 

 
5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
 
Specyficzne zagrożenia w 
czasie zwalczania pożaru 

: Wzrost ciśnienia. Płomień lub intensywne ciepło mogą powodować gwałtowne 
rozerwanie opakowań. 

 : Niebezpieczne produkty rozkładu termicznego: 
 : Tlenki węgla 
 : Fluorowodór 
 : Zwišzki fluorowane. 
 : Narażenie na działanie produktów rozkładu może zagrażać zdrowiu. 
 
5.3. Informacje dla straży pożarnej 
 
Specjalny sprzęt ochronny 
dla strażaków 

: W razie pożaru, założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem powietrza. 
Użyć środków ochrony osobistej. Nosić rękawice neoprenowe w czasie prac 
czyszczących po pożarze. 

 
Dalsze informacje : Chłodzić pojemniki/zbiorniki rozproszonym strumieniem wody. 

 

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
 
Indywidualne środki 
ostrożności   

:  Ewakuować załogę w bezpieczne miejsce. Wentylować pomieszczenie, 
zwłaszcza miejsca niskie i zamkniete, gdzie mogą się gromadzić pary cięższe 
od powietrza. Sprawdź środki ochronne w sekcjach 7 i 8.  
 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska  
 
Środki ostrożności w 
zakresie ochrony środowiska   

:  Nie powinien dostać się do środowiska.  
 

     Zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi.  
 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia  
 
Metody oczyszczania   :  Odparowuje.  
 
6.4. Odniesienia do innych sekcji 
   
Instrukcje dotyczące usuwania odpadów znajdują się w sekcji 13. 
 

 

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
 
Wskazówki dotyczące 
bezpiecznego posługiwania 
się   
 

:  Unikać wdychania par lub mgły. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i ubraniem. 
Zapewnić wystarczającą ilość powietrza i/lub wentylację w miejscu pracy. 
Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8.  
 

   
 

  Pary są cięższe od powietrza i mogą zalegać przy powierzchni gruntu.  
 

Wytyczne ochrony :  Produkt nie jest latwopalny w powietrzu w normalnych warunkach temperatury i 
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przeciwpożarowej   
 

cisnienia. Podczas sprezania z powietrzem lub tlenem mieszanina moze stac 
sie latwopalna. Okreslone mieszaniny HCFC lub HFC z chlorem moga stac sie 
latwopalne lub reaktywne w okreslonychwarunkach.  
 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności 
 
Wymagania względem 
pomieszczeń i pojemników 
magazynowych   
 

:  Nie przeciągać, przesuwać lub toczyć butli. Nigdy nie próbować podnosić butli 
za kołpak. Stosować zawór zwrotny lub syfon na linii rozładowczej dla 
zapobiegania niebezpiecznemu przepływowi zwrotnemu do butli. 
Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 52°C. Przechowywać 
pojemniki szczelnie zamknięte w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym 
miejscu. Chronić przed skażeniem. Chronić butle przed uszkodzeniem. Chronić 
przed bezpośrednim dostępem promieni słonecznych. Przechowywać 
wyłącznie w zatwierdzonych pojemnikach.  
 

Wytyczne składowania   
 

:  Brak materiałów, które muszą być szczególnie brane pod uwagę.  
 

   
 

  Dalsze informacje patrz Sekcja 10 karty charakterystyki.  
 

Temperatura 
magazynowania   
 

:   < 52 °C  
 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
 
brak dostępnych danych 
 

 

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 

 
 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 
 
Jesli podpunkt jest pusty, nie mozna uzyc wartosci. 

 
Elementy urządzeń kontrolnych w miejscu pracy 
Rodzaj narażenia 
Droga narażenia 

Parametry 
dotyczące 
kontroli 

Aktualizacja Podstawa Uwagi 

     
Butan (<0,1% butadienu) (Nr CAS 106-97-8)
TWA 1 900 mg/m3 

 
07 2010 
 

POL MAC  

STEL 3 000 mg/m3 
 

07 2010 
 

POL MAC  

     
Pentane (Nr CAS 109-66-0)
TWA 3 000 mg/m3 

1 000 ppm 
 

12 2009 
 

EU ELV Zalecane 

TWA 3 000 mg/m3 
 

07 2010 
 

POL MAC  
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Pochodny niepowodujący efektów poziom (DNEL)  
 
●    1,1,1,2-Tetrafluoroetan : Rodzaj wykorzystania (zastosowanie): Pracownicy  

Droga narażenia: Wdychanie  
Skutki zdrowotne: Skutki długotrwałe, Zatrucie ogólne  
Wartość: 13936 mg/m3 
 

 : Rodzaj wykorzystania (zastosowanie): Konsumenci  
Droga narażenia: Wdychanie  
Skutki zdrowotne: Skutki długotrwałe, Zatrucie ogólne  
Wartość: 2476 mg/m3 
 

●    Pentafluoroetan : Rodzaj wykorzystania (zastosowanie): Pracownicy  
Droga narażenia: Wdychanie  
Skutki zdrowotne: Skutki długotrwałe, Zatrucie ogólne  
Wartość: 16444 mg/m3 
 

 : Rodzaj wykorzystania (zastosowanie): Konsumenci  
Droga narażenia: Wdychanie  
Skutki zdrowotne: Skutki długotrwałe, Zatrucie ogólne  
Wartość: 1753 mg/m3 
 

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)  
 
●    1,1,1,2-Tetrafluoroetan : Wartość: 0,1 mg/l 

Pomieszczenie: Woda słodka 
 

 : Wartość: 0,01 mg/l 
Pomieszczenie: Woda morska 
 

 : Wartość: 1 mg/l 
Pomieszczenie: Woda 
Uwagi: Stosowanie okresowe/uwolnienie 
 

 : Wartość: 0,75 mg/kg suchej masy (s.m.) 
Pomieszczenie: Osad wody słodkiej 
 

 : Wartość: 73 mg/l 
Pomieszczenie: Woda 
Uwagi: Instalacje oczyszczania ścieków 
 

●    Pentafluoroetan : Wartość: 0,1 mg/l 
Pomieszczenie: Woda słodka 
 

 : Wartość: 1 mg/l 
Pomieszczenie: Woda 
Uwagi: Stosowanie okresowe/uwolnienie 
 

 : Wartość: 0,6 mg/kg 
Pomieszczenie: Osad wody słodkiej 
 

8.2. Kontrola narażenia 
 
Środki techniczne   :  Zapewnić odpowiednią wentylację szczególnie w pomieszczeniach 

zamkniętych. W przypadku emisji dużych ilości powinno się stosować 
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miejscowy wyciąg.  
 
Ochrona oczu   :  Nosić okulary bezpieczeństwa lub kominezon chemiczny z goglami chroniącymi 

przed rozpryskami. 
Ochrona oczu odpwiadająca EN166. 
lub 
ANSI Z87.1 
Dodatkowo nosić osłonę twarzy przy mozliwości kontaktu z twarzą w wyniku 
rozprysków, natryskiwania lub obecności materiału w powietrzu. 
 

Ochronę rąk : Materiał: Rękawice skórzane 
  Przydatność dla określonego stanowiska pracy powinna być przedyskutowana z 

producentami rękawic ochronnych.  
   
  : Materiał: Rękawice odporne na niskie temperatury 
   
  :  
  Rękawice ochronne odpowiadające EN 374. lub Wytyczne US OSHA  
   
  :  
  Wybór odpowiednich rękawic nie jest zależny wyłącznie od materiału, z którego 

zostały wykonane, ale również innych czynników jakościowych i może się różnić 
w zależności od różnych producentów. Prosimy przestrzegać instrukcji 
dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez 
dostawcę rękawic. Należy również uwzględnić specyficzne warunki lokalne 
stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, ścierania i czas 
kontaktu.  

   
Ochrona skóry i ciała   :  Stosować odpowiedni sprzęt ochronny. Nosić zgodnie z przeznaczeniem: 

ubranie nieprzepuszczalne  
   
Środki ochrony   :  W przypaku większego uwolnienia wymaga się stosowania izolującego aparatu 

oddechowego z własnym zasilaniem (SCBA). Rodzaj urządzeń ochronnych 
musi być wybrany odpowiednio do stężenia i ilości substancji w określonym 
srodowisku pracy.  

   
Środki higieny   :  Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.  
   
Ochronę dróg 
oddechowych 

: W przypadku akcji ratowniczych i prac konserwacyjnych w zbiornikach 
magazynowych używać aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem. Opary są 
cięższe od powietrza i mogą powodować uduszenie przez ograniczenie ilości 
tlenu potrzebnego do oddychania. Ochrona dróg oddechowych zgodnie z EN 
137.  

   
 

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 

 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
   
Postać  : sprężony skroplony gaz 
   
Barwa : bezbarwny, czysty 
   
Zapach  : lekki, eterowy 
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pH : obojętny 
   
Temperatura topnienia/zakres 
temperatur topnienia 

: Brak dla tej mieszaniny. 

   
Temperatura wrzenia/Zakres 
temperatur wrzenia 

:  -32 - -29 °C  

   
Temperatura zapłonu : nie ulega błyskawicznemu zapłonowi 
   
Gęstość :  1,192 g/cm3 w 21 °C, (jako ciecz) 
   
Względna gęstość oparów :  3,7 w  25 °C 
9.2. Inne informacje 
brak dostępnych danych 

 

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność 

 
10.1.  Reaktywność :  Rozkłada się podczas ogrzewania. 
 
10.2.  Stabilność chemiczna :  Produkt jest stabilny chemicznie. 
   
10.3. Możliwość 
występowania 
niebezpiecznych reakcji 

:
  

Polimeryzacja nie zajdzie. Trwały podczas przechowywania w zalecanych 
warunkach.  

   
10.4. Warunki, których 
należy unikać 

: Unikać otwartych płomieni i wysokich temperatur. Produkt nie jest latwopalny w 
powietrzu w normalnych warunkach temperatury i cisnienia. Podczas sprezania 
z powietrzem lub tlenem mieszanina moze stac sie latwopalna. Okreslone 
mieszaniny HCFC lub HFC z chlorem moga stac sie latwopalne lub reaktywne 
w okreslonychwarunkach. Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie 
spalać, nawet po zużyciu. Przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 
52°C.  

 
10.5. Materiały niezgodne :   Metale alkaliczne  

 Metale ziem alkalicznych  
 Sproszkowane metale  
 Sproszkowane sole metali  
 

10.6. Niebezpieczne 
produkty rozkładu 

: Niebezpieczne produkty rozkładu termicznego mogą obejmować: 
Fluorowodór 
Tlenki węgla 
Fluorowęglowodory 
Fluorek karbonylu 

 

 

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne         
  
11.1.  Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
  
Toksyczność ostrą - droga pokarmowa 

 

• Pentafluoroetan 
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 nie dotyczy  
 

• Butan (<0,1% butadienu) 

 nie dotyczy  
 

• Pentane 

 LD50 / szczur : > 2 000 mg/kg 
 nie dotyczy  

 
Toksyczność ostrą - przez drogi oddechowe 

 

• 1,1,1,2-Tetrafluoroetan 

 LC50 / 4 h szczur :567000 ppm 
 

 Najniższe stężenie powodujące skutki ujemne (NOAEC) /  psach :75000 ppm 
 Uczulenie sercowe  

 
 Stężenie nie powodujące skutków ujemnych (NOAEC) /  psach :50000 ppm 
 Uczulenie sercowe  

 

• Pentafluoroetan 

 LC50 / 4 h szczur :> 800000 ppm 
 

 Najniższe stężenie powodujące skutki ujemne (NOAEC) /  psach :100000 ppm 
 Uczulenie sercowe  

 

• Butan (<0,1% butadienu) 

 LC50 / 4 h szczur :277018 ppm 
 Działa drażniąco na drogi oddechowe. Depresja centralnego systemu nerwowego narkoza  

 
 Najniższe stężenie powodujące skutki ujemne (NOAEC) /  psach :150000 ppm 
 Uczulenie sercowe  

 

• Pentane 

 LC50 / 4 h mysz :70000 ppm 
 Działa drażniąco na drogi oddechowe. narkoza  

 
 LC50 / 4 h szczur : > 20 mg/l 

 
Toksyczność ostrą - po naniesieniu na skórę 

 

• Pentafluoroetan 

 nie dotyczy  
 

• Butan (<0,1% butadienu) 

 nie dotyczy  
 

• Pentane 

 nie dotyczy  
 
Podrażnienie skóry 

 

• 1,1,1,2-Tetrafluoroetan 

 królik  
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 Klasyfikacja: Nie sklasyfikowano jako substancja drażniąca 
 Wynik: lekkie podrażnienie 
 Nie spodziewa się, że będzie powodować podrażnienie skóry w oparciu o ekspercki przegląd właściwości 

substancji.  
 

 człowiek  
 Klasyfikacja: Nie sklasyfikowano jako substancja drażniąca 
 Wynik: Brak podrażnienia skóry 

 

• Pentafluoroetan 

 Nie badano na zwierzętach  
 Klasyfikacja: Nie sklasyfikowano jako substancja drażniąca 
 Wynik: Brak podrażnienia skóry 
 Nie spodziewa się, że będzie powodować podrażnienie skóry w oparciu o ekspercki przegląd właściwości 

substancji.  
 

• Butan (<0,1% butadienu) 

 Nie badano na zwierzętach  
 Klasyfikacja: Nie sklasyfikowano jako substancja drażniąca 
 Wynik: Brak podrażnienia skóry 
 Nie spodziewa się, że będzie powodować podrażnienie skóry w oparciu o ekspercki przegląd właściwości 

substancji.  
 

• Pentane 

 królik  
 Klasyfikacja: Nie sklasyfikowano jako substancja drażniąca 
 Wynik: lekkie podrażnienie 

 
Podrażnienie oczu 

 

• 1,1,1,2-Tetrafluoroetan 

 królik  
 Klasyfikacja: Nie sklasyfikowano jako substancja drażniąca 
 Wynik: lekkie podrażnienie 
 Nie spodziewa się, że będzie powodować podrażnienie oczu w oparciu o ekspercki przegląd właściwości 

substancji.  
 

 człowiek  
 Klasyfikacja: Nie sklasyfikowano jako substancja drażniąca 
 Wynik: Brak podrażnienia oczu 

 

• Pentafluoroetan 

 Nie badano na zwierzętach  
 Klasyfikacja: Nie sklasyfikowano jako substancja drażniąca 
 Wynik: Brak podrażnienia oczu 
 Nie spodziewa się, że będzie powodować podrażnienie oczu w oparciu o ekspercki przegląd właściwości 

substancji.  
 

• Butan (<0,1% butadienu) 

 Nie badano na zwierzętach  
 Klasyfikacja: Nie sklasyfikowano jako substancja drażniąca 
 Wynik: Brak podrażnienia oczu 
 Nie spodziewa się, że będzie powodować podrażnienie oczu w oparciu o ekspercki przegląd właściwości 

substancji.  
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• Pentane 

 królik  
 Klasyfikacja: Nie sklasyfikowano jako substancja drażniąca 
 Wynik: Brak podrażnienia oczu 

 
Działanie uczulające 

 

• 1,1,1,2-Tetrafluoroetan 

 świnka morska   
 Klasyfikacja: Nie uczula skóry. 
 Wynik: Nie powoduje uczulenia u zwierząt laboratoryjnych. 
 Nie spodziewa się, że będzie powodować podrażnienie w oparciu o ekspercki przegląd właściwości 

substancji.  
 

 Nie powoduje uczulenia u zwierząt laboratoryjnych. Nie ma doniesień o uczuleniu systemu oddechowego u 
ludzi.  

 

• Pentafluoroetan 

 Nie badano na zwierzętach   
 Klasyfikacja: Nie uczula skóry. 
 Wynik: Nie powoduje podrażnienia skóry. 
 Nie spodziewa się, że będzie powodować podrażnienie w oparciu o ekspercki przegląd właściwości 

substancji.  
 

 Nie ma doniesień o uczuleniu systemu oddechowego u ludzi.  
 

• Butan (<0,1% butadienu) 

 Nie badano na zwierzętach   
 Klasyfikacja: Nie uczula skóry. 
 Nie ma doniesień o uczuleniu skóry u ludzi. Nie spodziewa się, że będzie powodować podrażnienie w 

oparciu o ekspercki przegląd właściwości substancji.  
 

• Pentane 

 świnka morska   
 Klasyfikacja: Nie uczula skóry. 
 Wynik: Nie powoduje uczulenia w kontakcie ze skórą podczas badań na zwierzętach. 

 
Toksyczność dawki powtórzonej 

 

• 1,1,1,2-Tetrafluoroetan 

 Wdychanie szczur  
 Nie stwierdzono znaczących skutków toksycznych. 

 

• Pentafluoroetan 

 Wdychanie szczur  
 Nie stwierdzono znaczących skutków toksycznych. 

 

• Butan (<0,1% butadienu) 

 Wdychanie wiele gatunków  
 Nie stwierdzono znaczących skutków toksycznych. 

 

• Pentane 

 Doustnie szczur  
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 Nie stwierdzono znaczących skutków toksycznych. 
 

 Wdychanie szczur  
 Nie stwierdzono znaczących skutków toksycznych. 

 
Ocena mutagenności 
 

• 1,1,1,2-Tetrafluoroetan 

  Badania na zwierzętach nie wykazały jakichkolwiek skutków mutagennych. Badania kultur bakteryjnych lub 
komórek zwierzęcych nie wykazały skutków mutagennych.  

 

• Pentafluoroetan 

  Badania na zwierzętach nie wykazały jakichkolwiek skutków mutagennych. Badania kultur bakteryjnych lub 
komórek zwierzęcych nie wykazały skutków mutagennych.  

 

• Butan (<0,1% butadienu) 

  Badania na zwierzętach nie wykazały jakichkolwiek skutków mutagennych.  
 

• Pentane 

  Badania na zwierzętach nie wykazały jakichkolwiek skutków mutagennych.  
 
Ocena rakotwórczości 
 

• 1,1,1,2-Tetrafluoroetan 

 Nie sklasyfikowano jako czynnik rakotwórczy dla ludzi.  
 

• Pentafluoroetan 

 Nie sklasyfikowano jako czynnik rakotwórczy dla ludzi.  
 

• Butan (<0,1% butadienu) 

 brak dostępnych danych  
 

• Pentane 

 brak dostępnych danych  
 
Ocena toksyczności dla reprodukcji 

 

• 1,1,1,2-Tetrafluoroetan 

 Brak toksyczności dla reprodukcji  
 

• Pentafluoroetan 

 Brak toksyczności dla reprodukcji  
 

• Butan (<0,1% butadienu) 

 brak dostępnych danych  
 

• Pentane 

 Brak toksyczności dla reprodukcji  
 
Ocena teratogenności 
 

• Pentafluoroetan 

 Nie wykazał skutków teratogennych w doświadczeniach ze zwierzętami.  
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• Butan (<0,1% butadienu) 

 brak dostępnych danych  
 

• Pentane 

 Brak toksyczności dla reprodukcji  
 
Dalsze informacje 
  
 Unikać kontaktu wypływającej cieczy ze skórą (ryzyko odmrożeń).  

 

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne 

 
12.1.  Toksyczność 
 
Toksyczność dla ryb   

 

• 1,1,1,2-Tetrafluoroetan 

 LC50 / 96 h / Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy):  450 mg/l   
 

• Pentafluoroetan 

 LC50 / 96 h / Danio rerio (danio pręgowane):  > 200 mg/l   
 Podane informacje oparte są na danych uzyskanych z zachowania się pokrewnych substancji.  

 
 LC50 / 96 h / Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy):  450 mg/l   
 Podane informacje oparte są na danych uzyskanych z zachowania się pokrewnych substancji.  

 

• Butan (<0,1% butadienu) 

 LC50 / 96 h / ryby (gatunek nieokreślony):  > 1 000 mg/l   
 

• Pentane 

 LC50 / 96 h / Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy):  4,26 mg/l   
 
Toksyczność dla roślin wodnych   

 

• 1,1,1,2-Tetrafluoroetan 

 EC50 / 72 h / Algi:  > 118 mg/l 
 Podane informacje oparte są na danych uzyskanych z zachowania się pokrewnych substancji.  

 

• Pentafluoroetan 

 EC50 / 96 h / Algi:  142 mg/l 
 Podane informacje oparte są na danych uzyskanych z zachowania się pokrewnych substancji.  

 

• Pentane 

 ErC50 / 72 h / Scenedesmus capricornutum (algi słodkowodne):  10,7 mg/l 
 

 EbC50 / 72 h / Scenedesmus capricornutum (algi słodkowodne):  7,51 mg/l 
 
Toksyczność dla bezkręgowców wodnych 

 

• 1,1,1,2-Tetrafluoroetan 

 EC50 / 48 h / Daphnia magna (rozwielitka):  980 mg/l   
 

• Pentafluoroetan 
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 EC50 / 48 h / Daphnia magna (rozwielitka):  > 200 mg/l   
 Podane informacje oparte są na danych uzyskanych z zachowania się pokrewnych substancji.  

 

• Pentane 

 EC50 / 48 h / Daphnia magna (rozwielitka):  2,7 mg/l   
 
Chroniczna toksyczność dla ryb 
 

• Pentane 

 NOEC / 28 d / Oncorhynchus mykiss (pstrąg tęczowy):  6,165 mg/l   
 
Chroniczna toksycznooa dla 
 

• Pentane 

 NOEC / 21 d / Daphnia magna (rozwielitka):  10,76 mg/l   
 
12.2.  Trwałość i zdolność do rozkładu 
 
Biodegradowalność   
 

• 1,1,1,2-Tetrafluoroetan 

  / 28 d 
 Biodegradacja:  3 % 
 Niełatwo biodegradowalny. 

 

• Butan (<0,1% butadienu) 

  / 34 d 
 Biodegradacja:  100 % 
 Łatwo biodegradowalny. 

 

• Pentane 

  / 28 d 
 Biodegradacja:  71 % 
 Łatwo biodegradowalny. 

 
12.3.  Zdolność do bioakumulacji 
 
Bioakumulacja   
 

• 1,1,1,2-Tetrafluoroetan 

 Bioakumulacja jest nieprawdopodobna.  
 

• Pentane 

 Współczynnika biokoncentracji (BCF): 171 
 Bioakumulacja jest nieprawdopodobna.  
 
12.4.  Mobilność w glebie 
 
 brak dostępnych danych 
 
12.5.  Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
  
 brak dostępnych danych 
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12.6.  Inne szkodliwe skutki działania 
 
Potencjał zubożenia warstwy ozonowej 
  
 0 
 
Potencjał powodowania efektu cieplarnianego (GWP) 
  
 1741 - 1948  
 
Dodatkowe informacje ekologiczne 
  
 IPCC - AR4 (Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change) - 2007  

 

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami 

13.1.  Metody unieszkodliwiania odpadów 
 
Wyrób :  Może być użyty po powtórnymprzygotowaniu. Jeżeli nie jest możliwe powtórne 

wykorzystanie, usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami.  
 
Zanieczyszczone 
opakowanie 

:  Puste pojemniki ciśnieniowe powinny być zwrócone dostawcy.  

 
   Jeśli ponowne użycie jest praktycznie niemożliwe, usunąć stosownie do 

lokalnych przepisów.  
 

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu 

ADR
14.1.  Numer UN (numer ONZ): 1078 
14.2.  Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Refrigerant gas, n.o.s. (1,1,1,2-Tetrafluoroethane, 

Pentafluoroethane) 
14.3.  Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 2 
14.4.  Grupa opakowaniowa: nie dotyczy 
14.5.  Zagrożenia dla środowiska: Dalsze informacje patrz Sekcja 12. 
14.6.  Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: 

Kod dotyczący ograniczeń w 
transporcie tunelami: 

(C / E) 

 
IATA_C
14.1.  Numer UN (numer ONZ): 1078 
14.2.  Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Refrigerant gas, n.o.s. (1,1,1,2-Tetrafluoroethane, 

Pentafluoroethane) 
14.3.  Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 2.2 
14.4.  Grupa opakowaniowa: nie dotyczy 
14.5.  Zagrożenia dla środowiska : Dalsze informacje patrz Sekcja 12. 
14.6.  Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: 

 
IMDG
14.1.  Numer UN (numer ONZ): 1078 
14.2.  Prawidłowa nazwa przewozowa UN: Refrigerant gas, n.o.s. (1,1,1,2-Tetrafluoroethane, 

Pentafluoroethane) 
14.3.  Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: 2.2 

brak dostępnych danych 
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14.4.  Grupa opakowaniowa: nie dotyczy 
14.5.  Zagrożenia dla środowiska : Dalsze informacje patrz Sekcja 12. 
14.6.  Szczególne środki ostrożności dla użytkowników: 

 
14.7.  Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC 

nie dotyczy 
 

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych 

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji 
lub mieszaniny 
 
Inne przepisy : Wziąć pod uwagę Dyrektywę 98/24/WE dotyczącą ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa pracowników narażonych na zagrożenia związane z 
czynnikami chemicznymi w środowisku pracy. 

 
15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego  
 
Dla tej mieszaniny nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego. 

 

SEKCJA 16: Inne informacje 

Teks zwrotów R przywołanych w Sekcji 3 
 
R12 Produkt skrajnie łatwopalny.  
R51/53 Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się 

niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.  
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.  
 
Pelny tekst zwrotów H odnoszacych sie do Sekcji 3. 
  
H220 Skrajnie łatwopalny gaz. 
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
H280 Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. 
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. 
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. 
H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
Dalsze informacje 
 
®
 Zastrzezony znak towarowy firmy DuPont, Przed uzyciem zapoznaj sie z kartami charakterystyk dla materialów 

firmy DuPont, Dalsze informacje można uzyskać w lokalnym biurze DuPont lub u właściwych dystrybutorów.  
 
Znaczące zmiany w stosunku do poprzedniej wersji wskazano podwójnym paskiem. 

 

 

brak dostępnych danych 
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Informacja zawarta w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej jest zgodna z poziomem naszej 
wiedzy, informacja i stan wiedzy na dzień publikacji. Podana informacja opracowana została jedynie jako 
wskazówka dla bezpiecznego operowania, używania, przetwarzania, magazynowania, transportu, usuwania i na 
wypadek uwolnienia i nie powinna być traktowana jako gwarancja lub specyfikacja jakościowa. Informacje odnoszą 
się jedynie do wskazanego tutaj, określonego materiału (materiałów) i mogą nie odpowiadać temu 
materiałowi(materiałom) użytemu w połączeniu z jakimikolwiek innymi materiałami lub procesami, lub jeśli materiał 
został zmieniony lub przetworzony, chyba, że zostało to stwierdzone w tekście. 
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