
 
 SIKKERHETSDATABLAD

R507

 

 

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV 
SELSKAPET/FORETAKET
Utgitt dato 01.05.2006
Revisjonsdato 12.03.2013

1.1. Produktidentifikator
Kjemikaliets navn R507

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk 
som det advares mot
Kjemikaliets bruksområde Kuldemedium

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Etterfølgende bruker 
Firmanavn BØRRESEN COOLTECH AS
Besøksadresse Rosenholmveien 17
Postadresse Rosenholmv 17
Postnr. 1252
Poststed OSLO
Land Norway
Telefon 23169400
Telefaks 23169401
E-post borresen@borresen.no
Hjemmeside http://www.borresen.no
Org. nr. 918890025

1.4. Nødtelefonnummer
Nødtelefon Giftinformasjonen::+ 47 22 59 13 00 (døgnåpent)

 

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON
2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Klassifisering merknader Stoffblandingen er ikke klassifisert i henhold til forskrift om klassifisering, 

merking mv. av farlige kjemikalier (67/548/EEC eller 1999/45/EC).

2.2. Merkingselementer
Supplerende etikett informasjon Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning fra yrkesmessige brukere.

Inneholder: 1,1,1-Trifluoretan, Pentafluoretan / Inneholder fluorinert
drivhusgass dekket av Kyoto protokollen., HFC-143a, HFC-125.

2.3 Andre farer
Farebeskrivelse Ikke klassifisert som farlig i henhold til Forskrift om klassifisering, merking mv. 

av farlige kjemikalier.

Lav akutt giftighet. Kraftige eksponeringer kan forårsake ujevn hjerterytme og 
vise seg livstruende. Meget store konsentrasjoner kan forårsake bedøvende 
effekter og kvelning. Misbruk eller forsettelig innåndingsmisbruk fører til 
dødsfall uten advarselssymptomer på grunn av virkninger på hjertet.
Væskesprut eller sprøytetåke kan forårsake frostskader på huden og i øynene.
Stoffblandingen er en drivhusgass (klimagass).
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AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
3.2. Stoffblandinger
Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Pentafluoretan CAS-nr.: 354-33-6

EC-nr.: 206-557-8
Registreringsnummer: 01-
2119485636-25

Press. Gas; H280 50 %

1,1,1,Trifluoretan CAS-nr.: 420-46-2
EC-nr.: 206-996-5
Registreringsnummer: 01-
2119492869-13

F+; R12
Flam gas 1; H220
Press. Gas; H280

50 %

Komponentkommentarer For den fulle teksten til R-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 
16.
For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se Seksjon 
16.

 

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Generelt Flytt pasienten vekk fra eksponeringen, og hold vedkommende varm og i ro. 

I tvilstilfeller kontakt lege. Ved bevisstløshet legges pasienten i sideleie. Gi 
aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Førstehjelpspersonell må 
vurdere egen sikkerhet, og trenger å beskytte seg selv.
Personell skal ha spesiell opplæring i å gi oksygen.

Innånding Flytt pasienten vekk fra eksponeringen, og hold vedkommende varm og i ro. 
Gi oksygen hvis nødvendig. Gi kunstig åndedrett hvis pusten opphører eller 
viser tegn til å svikte. I tilfelle hjertestans - gi utvendig hjertemassasje. Skaff 
øyeblikkelig legehjelp.

Hudkontakt Varm opp de angrepne områder med vann. Fjern forurensede klær. Advarsel: 
Klær kan klebe til huden ved frostskader. Får man stoff på huden, vask 
straks med store mengder varmt vann. Dersom det oppstår irritasjon eller 
blemmer, skaff legehjelp.

Øyekontakt Hold øyenlokkene fra hverandre og skyll med rikelige mengder med vann i 
minst 15 minutter. Ta kontakt med lege.

Svelging Usannsynlig eksponeringsvei. Ikke fremkall brekning. Forutsatt at pasienten er 
ved bevissthet, la ham skylle munnen med vann og gi 200- 300 ml (en kvart 
liter) vann å drikke. Skaff øyeblikkelig legehjelp.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
Akutte symptomer og virkninger Misbruk eller forsettelig inhaleringsmisbruk fører til dødsfall uten 

advarselssymptomer på grunn av virkninger på hjertet. Andre symptomer 
potensielt beslektet med misbruk eller inhaleringsmisbruk er: Bedøvende 
virkninger, Svimmelhet/uklarhet i hodet, svimmelhet, forvirring, ukoordinering, 
døsighet eller bevisstløshet. Ujevne hjerteslag med en merkelig følgelse i 
brystet, hjertedunk, engstelse, følelse av å besvime, svimmelhet eller 
svakheter.

Hudkontakt kan fremkalle forfrysning.

Øyekontakt kan gi forfrysning.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Kontraindikasjoner Gi ikke adrenalin eller tilsvarende medikamenter. Adrenalin og lignende 

sympatomimetika skal unngås etter eksponering, ettersom hjertearytmi kan 
oppstå med mulighet for etterfølgende hjertestans.
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AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK
5.1. Slokkingsmidler
Passende brannslukningsmidler Bruk brannslokningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og 

miljøet i omgivelsene. Bruk vannspray, alkoholresistent skum, tørrkjemikalier 
eller karbondioksid.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Brann- og eksplosjonsfarer Trykkoppbygging. Brann eller intens varme kan forårsake voldsom sprenging 

av beholdere.

Dette kjølemiddelet er ikke brannfarlig ved normal trykk eller temperatur. Er 
blandingen satt under trykk sammen med luft eller oksygen, kan den bli 
brennbar. Bestemte blandinger av HCFC eller HFC med klor kan bli 
brennbare eller reaktive under bestemte betingelser.

Farlige forbrenningsprodukter Karbonoksider
Hydrogenfluorid
Fluorforbindelser.

5.3. Råd til brannmannskaper
Personlig verneutstyr I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.

Bruk eget verneutstyr ved slukking av brann.

Bruk neopren hansker under rensearbeide etter en brann.
Annen informasjon Kjøl ned beholdere/tanker med vannsspreder.
 

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP
6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Generelle tiltak Evakuer alt personell til sikkert område. Ventiler området, spesielt lave eller 

innelukkede områder hvor tung damp kan samle seg. Se vernetiltak nevnt i 
seksjon 7 og 8.
Ubeskyttet personell må ikke komme inn uten at luften er testet og er sikker.

Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Sørg for bruk av egnet verneutstyr (inkludert åndedrettsvern) ved fjerning av 
spill. Se også avsnitt 8.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Bør ikke slippes ut i omgivelsene.
All behandling må være i overensstemmelse med lokale og nasjonale 
forskrifter.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Metoder for opprydding og 
rengjøring

Forutsatt at det er sikkerhetsmessig trygt, skal lekkasjekilden isoleres. La små 
spillmengder fordampe, forutsatt at det finnes god nok ventilasjon.
Store spillmengder: Ventiler området godt. Unngå at produktet kommer i 
kontakt med åpen flamme (må slukkes) eller varme/varme gjenstander. Unngå 
også at produktet kommer på trange steder pga. fare for kvelning. Vann i 
spredt vannstråle kan brukes for å "slå ned" dampen. Vær oppmerksom på 
faren for frostskader. Produktet vil fordampe av seg selv. Steng om mulig 
lekkasjen. Bring evt. flasken(e) ut i friluft.
Ubeskyttet personell må ikke komme inn igjen uten at luften er testet og er 
sikker.

6.4. Henvisning til andre avsnitt
Andre anvisninger For avfallshåndtering, se sekjon 13.
 

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING
7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
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Håndtering Damper er tyngre enn luft og kan fordele seg langs gulvene. Store 
konsentrasjoner kan dannes ved lave nivåer når det er dårlig ventilasjon.
Unngå å puste inn damp eller gass. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. 
Unngå enhver form for oppvarming og kontakt med tennkilder. Sørg for 
tilstrekkelig luftgjennomgang og/eller avtrekk i arbeidsrom. Kontroller at 
arbeidsatmosfæren er forsvarlig.
For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

For riktig sammensetning av kjølemiddel bør systemene lades under 
væskefasen, ikke i dampfasen.

Sikker håndtering av gassbeholder Ikke trekk, skli eller rull gassflasker. Beskytt flaskene mot støt og slag. Påse 
at ventilen er stengt og at hetten er påskrudd.
Gjør aldri forsøk på å løfte en gassflaske i dens hette.
Bruk en reguleringsventil eller vannlås/sperre i utløpsrøret for å forhindre farlig 
tilbakestrømning i sylinderen.

Beskyttende tiltak
Tiltak for å hindre brann Produktet er ikke brennbar i luften under omgivelsestemperatur og -trykk. Er 

blandingen satt under trykk sammen med luft eller oksygen, kan den bli 
brennbar. Bestemte blandinger av HCFC eller HFC med klor kan bli 
brennbare eller reaktive under bestemte betingelser.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Oppbevaring Lagre kun i godkjent beholdere.

Lagres på kjølig, tørt og godt ventilert lager, og i lukkede beholdere Må ikke 
oppbevares ved temperatur som er høyere enn 52ºC. Unngå lagring i 
nærheten av inntak til luftkondisjoneringsenheter, kokeenheter og åpne 
avtrekk.
Må ikke utsettes for varme. Beskytt gassflaskene mot direkte sollys, nedbør 
og korrosivt miljø.
For ytterligere informasjon, se Seksjon 10 til sikkerhetsdatabladet.

Spesielle egenskaper og farer Overføring av kjølemidler mellom kjølebeholdere og til og fra systemer kan 
generere statisk elektrisitet. Sørg for tilstrekkelig jording. Noen blandinger av 
HFC og klor kan reagere eller være brannfarlige under spesielle forhold. En 
må passe på at det ikke dannes høyt trykk forårsaket at temperaturøkninger 
når væske er stengt inne mellom lukkede ventiler eller når beholdere har blitt 
overfylt.

Lagringstemperatur Verdi: < 52 °C

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)
Spesielle bruksområder Se seksjon 1.2.
 

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE
8.1. Kontrollparametere
Annen informasjon om grenseverdier Tiltaks og grenseverider i hht FOR 2011-12-06-1358, er ikke angitt for 1,1,

1 Trifluoretan eller Pentafluoretan.

Tiltaks- og grenseverdier
Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år
Pentafluoretan CAS-nr.: 354-33-6

EC-nr.: 206-557-8
Registreringsnummer: 01-
2119485636-25

1,1,1,Trifluoretan CAS-nr.: 420-46-2
EC-nr.: 206-996-5
Registreringsnummer: 01-
2119492869-13
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DNEL / PNEC fra komponenter
Komponent Pentafluoretan
DNEL Gruppe: Konsument

Eksponeringsvei: Innånding
Eksponeringsfrekvens: Langsiktig (gjentatt)
Type effekt: Systemisk effekt
Verdi: 1753 mg/m3

DNEL Gruppe: Arbeidstaker
Eksponeringsvei: Innånding
Eksponeringsfrekvens: Langsiktig (gjentatt)
Type effekt: Systemisk effekt
Verdi: 16444 mg/m3

PNEC Eksponeringsvei: Sediment
Verdi: 0,6 mg/kg
Merknader: Ferskvann

PNEC Eksponeringsvei: Vann
Verdi: 0,1 mg/l
Merknader: Ferskvann

Komponent 1,1,1,Trifluoretan
DNEL Gruppe: Arbeidstaker

Eksponeringsvei: Innånding
Eksponeringsfrekvens: Langsiktig (gjentatt)
Type effekt: Systemisk effekt
Verdi: 38800 mg/m3

DNEL Gruppe: Konsument
Eksponeringsvei: Innånding
Eksponeringsfrekvens: Langsiktig (gjentatt)
Type effekt: Systemisk effekt
Verdi: 10700 mg/m3

PNEC Eksponeringsvei: Vann
Verdi: 350 mg/l
Merknader: Ferskvann

8.2. Eksponeringskontroll
Begrensning av eksponering på 
arbeidsplassen

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Dersom ventilasjonen ikke er tilstrekkelig, må det benyttes egnet 
åndedrettsvern.
Dusj og mulighet for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen. Alt personlig 
verneutstyr skal være CE-merket og testet i henhold til relevant CEN-
standard. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk 
risiko) kan føre til andre krav.

Forholdsregler for å hindre eksponering
Tekniske tiltak for å hindre 
eksponering

Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom. Lokal utblåsing bør brukes 
ved store utslipp.

Åndedrettsvern
Åndedrettsvern Bruk alltid ånderettsvern med frisklufttilførsel ved utilstrekkelig ventilasjon eller 

fare for eksponering. Ved rednings- og vedlikeholdsarbeide brukes bærbar 
trykkluftmaske. Dampene er tyngre enn luft og kan forårsake kvelning p.g.a. 
redusert tilgjengelighet av oksygen for pusting. Åndedrettsvern må rette seg 
etter EN 137.

Håndvern
Håndvern Materiale: Skinnhansker som beskytter mot lave temperaturer. Må være 

motstandsdyktige mot kulde.
Vernehansker som retter seg etter EN 374.
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Gjennomtrengningstid for det angitte hanskemateriale kan variere med 
arbeidsoperasjon og eksponering. Ta kontakt og rådfør med hanskeleverandør.

Øye- / ansiktsvern
Øyevern Øyenvern som retter seg etter EN 166 eller ANSI Z87.1

Bruk ansiktsskjerm i tillegg hvor det er fare for ansiktskontakt på grunn av 
sprut, spraying eller luftbåren kontakt med dette materialet.

Hudvern
Annet hudvern enn håndvern Bruk passende verneutstyr. Bruk det som er formålstjenlig. Ugjennomtrengelige 

verneklær.
Bruk også solid fottøy.

Annen informasjon
Annen informasjon Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og 

sikkerhetstiltak.
 

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform Flytende gass
Farge Fargeløs
Lukt Svakt eterisk
Kommentarer, pH (handelsvare) pH: Nøytral
Kokepunkt / kokepunktintervall Verdi: -46,7 °C
Kommentarer, Kokepunkt / 
kokepunktintervall

Ved 1 013,25 hPa

Kommentarer, Flammepunkt Ikke angitt.
Damptrykk Verdi: 12826 h Pa

Test temperatur: 25 °C
Relativ tetthet Verdi: 1,05

Test temperatur: 25 °C
Løselighet i vann Vannløselighet er ikke fastslått

9.2. Andre opplysninger
Andre fysiske og kjemiske egenskaper
Fysiske og kjemiske egenskaper Ingen data tilgjengelig.
 

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
10.1. Reaktivitet
Reaktivitet Dekomponerer ved oppvarming.

10.2. Kjemisk stabilitet
Stabilitet Produktet er kjemisk stabilt.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner
Risiko for farlige reaksjoner Stabil under anbefalte lagringsforhold.

10.4. Forhold som skal unngås
Forhold som skal unngås Unngå åpne flammer og høye temperaturer. Produktet er ikke brennbar i 

luften under omgivelsestemperatur og -trykk. Er blandingen satt under trykk 
sammen med luft eller oksygen, kan den bli brennbar.
Bestemte blandinger av HCFC eller HFC med klor kan bli brennbare eller 
reaktive under bestemte betingelser.
Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. 
Må ikke oppbevares ved temperatur som er høyere enn 52ºC.

10.5. Uforenlige materialer
Materialer som skal unngås Alkaliske metaller
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Alkaliske jordmetaller
Pulveriserte metaller
Pulverformige metallsalter

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter
Farlige spaltningsprodukter Farlige termiske nedbrytningsprodukter kan inkludere:

Hydrogenfluorid
Karbonoksider
Fluorkarboner
Karbonylfluorid

 

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
Toksikologiske data fra komponenter 
Komponent Pentafluoretan
LC50 innånding Verdi: > 800000 ppm

Forsøksdyreart: Rotte
Varighet: 4 t

Akutt toksisitet Innånding: Low Observed Adverse Effect Concentration (LOAEC), hund:100000 
ppm, hjertesensibilisering

Etsende / irriterende på huden Ikke forventet å forårsake hudirritasjon basert på ekspertgjennomgåelse av 
egenskapene til stoffet.

Alvorlig øyeskadeirritasjon Ikke forventet å forårsake øyeirritasjon basert på ekspertgjennomgåelse av 
egenskapene til stoffet.

Luftveis- eller hudsensibilisering Ikke forventet å forårsake sensibilisering basert på ekspertgjennomgåelse av 
egenskapene til stoffet.

Det finnes ingen rapporter om åndedrettssensibilisering hos mennesker.
CMR effekter Kjønnscelle mutagenitet : Dyreforsøk viste ingen mutageniske virkninger. Forsøk 

på bakterie- eller pattedyrcellekulturer viste ikke noen mutagene følger.
Kreftfremkallende: Ingen klassifisering som kreftfremkallende hos mennesker.
Reproduksjonstoksisitet: Ingen giftighet for reproduksjon.

Spesifikke målorgantoksisitet - 
gjentatt eksponering 

Innånding rotte: Ingen toksikologise betydlige virkninger ble funnet.

Komponent 1,1,1,Trifluoretan
LC50 innånding Verdi: 591000 ppm

Forsøksdyreart: Rotte
Varighet: 4 h

Annen toksikologisk informasjon om 
komponenten

Low Observed Adverse Effect Concentration (LOAEC), hund: 300000 ppm, 
Hjertesensibilisering

Etsende / irriterende på huden Ikke forventet å forårsake hudirritasjon basert på ekspertgjennomgåelse av 
egenskapene til stoffet.

Alvorlig øyeskadeirritasjon Ikke forventet å forårsake øyeirritasjon basert på ekspertgjennomgåelse av 
egenskapene til stoffet.

Luftveis- eller hudsensibilisering Ikke forventet å forårsake sensibilisering basert på ekspertgjennomgåelse av 
egenskapene til stoffet.

Det finnes ingen rapporter om åndedrettssensibilisering hos mennesker.
CMR effekter Kjønnscelle mutagenitet : Dyreforsøk viste ingen mutageniske virkninger. Forsøk 

på bakterie- eller pattedyrcellekulturer viste ikke noen mutagene følger.
Kreftfremkallende: Dyreforsøk viste ingen kreftfremkallende virkninger. Ingen 
klassifisering som kreftfremkallende hos mennesker.
Reproduksjonstoksisitet: Ingen giftighet for reproduksjon.

Øvrige helsefareopplysninger
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Generelt Gravide bør unngå arbeid som medfører eksponering for halogenerte 
hydrokarboner.

Potensielle akutte effekter
Innånding Kraftige eksponeringer kan forårsake ujevn hjerterytme og vise seg livstruende. 

Meget store konsentrasjoner kan forårsake bedøvende effekter og kvelning.
Hudkontakt Væskesøl eller sprøytetåke kan forårsake frostskader. Neppe farlig ved 

hudabsorpsjon.
Øyekontakt Væskesøl eller sprøytetåke kan forårsake frostskader.
Svelging Meget usannsynlig - men skulle dette skje, vil frostskader oppstå.

Forsinket / Repeterende
Allergi Fare for allergi ikke kjent.

Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske
Kreft Produktet mistenkes ikke å ha potensial for kreftfremkalling, basert på 

tilgjengelige data.
Arvestoffskader Ikke gentoksisk.
Reproduksjonsskader Produktet mistenkes ikke å ha potensial for reprotoksisitet, basert på 

tilgjengelige data.
 

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
12.1. Giftighet
Økotoksisitet Ingen økotoksdata tilgjengelig for selve produktet.

Toksikologiske data fra komponenter 
Komponent Pentafluoretan
Akutt akvatisk, fisk Verdi: > 200 mg/l

Art: Danio rerio (zebrafisk)
Varighet: 96 t
Test referanse: Informasjon gitt er basert på data fra lignende substanser.
Bemerkning: LC50 / 96 h / Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret): 450 mg/l
Informasjon gitt er basert på data fra lignende substanser.

Akutt akvatisk, alge Verdi: 142 mg/l
Varighet: 96 t
Test referanse: Informasjon gitt er basert på data fra lignende substanser.

Akutt akvatisk, Daphnia Verdi: > 200 mg/l
Art: Daphnia magna:
Varighet: 48 t
Test referanse: Informasjon gitt er basert på data fra lignende substanser.

Komponent 1,1,1,Trifluoretan
Akutt akvatisk, fisk Verdi: > 100 mg/l

Testmetode: LC50
Art: Oncorhynchus mykiss
Varighet: 96 t

Akutt akvatisk, Daphnia Verdi: 300 mg/l
Testmetode: EC50
Varighet: 48 t

Beskrivelse av persistens og 
nedbrytbarhet av komponenten

Ikke klart bionedbrytbart.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Persistens og nedbrytbarhet Ingen data tilgjengelig for blandingen. Data for enkeltkomponenter er angitt 

ovenfor.

12.3. Bioakkumuleringsevne
Bioakkumulasjonspotensial Ingen data tilgjengelig for blandingen. Data for enkeltkomponenter er angitt 

ovenfor.
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12.4. Mobilitet i jord
Mobilitet Ingen data tilgjengelig. Fordamper raskt til atmosfæren.

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering
PBT vurderingsresultat Ifølge REACH-forskriften, Anneks III, inneholder ikke denne blandingen noen 

stoffer som oppfyller kriteriene PBT og vPvB.

12.6. Andre skadevirkninger
Andre skadevirkninger / annen 
informasjon

Økologisk tilleggsinformasjon:
IPCC - AR4 (Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change) - 2007

Ozonnedbrytende potensiale Verdi: 0
Global oppvarming potensial Verdi: 3985
Miljøopplysninger, konklusjon Produktet er en drivhusgass (klimagass).
 

AVSNITT 13: DISPONERING
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Egnede metoder til fjerning av 
kjemikaliet

Best å gjenvinne og resirkulere. Hvis dette ikke er mulig, må destruksjon 
foretas av godkjent virksomhet som har det nødvendige utstyr til å absorbere 
og nøytralisere syregasser og andre giftige bearbeidingsprodukter.

Avfallskode EAL EAL: 14 06 02 andre halogenerte løsemidler og løsemiddelblandinger
 

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER
14.1. FN-nummer
ADR 1078
RID 1078
IMDG 1078
ICAO/IATA 1078

14.2. FN-forsendelsesnavn
ADR KJØLEMEDIUMGASS N.O.S. (pentafluoretan, 1,1,1-trifluoretan)
RID KJØLEMEDIUMGASS N.O.S. (pentafluoretan, 1,1,1-trifluoretan)
IMDG REFRIGERANT GAS, N.O.S. (pentafluoroethane, 1,1,1-trifluoroethane)
ICAO/IATA REFRIGERANT GAS, N.O.S. (pentafluoroethane, 1,1,1-trifluoroethane)

14.3. Transportfareklasse(r)
ADR 2.2
Farenr. 20
RID 2.2
IMDG 2.2
ICAO/IATA 2.2
Kommentar Klassifiseringskode: 2A

14.4. Emballasjegruppe
Kommentar Ikke relevant.

14.5. Miljøfarer
Kommentar Se informasjon i punkt 12.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
ADR Andre relevante opplysninger Tunnel restriksjonskode: (C/E)
RID Andre relevante opplysninger Tunnel restriksjonskode: (C/E)
EmS F-C, S-V

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
Andre relevante opplysninger
Andre relevante opplysninger Ikke relevant.
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AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER
15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for 
stoffet eller stoffblandingen
Referanser (Lover/Forskrifter) FOR 1272/2008 (CLP/GHS): Forskrift om klassifisering, merking og 

emballering av farlige kjemikalier.
FOR 2002-07-16 nr 1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige 
kjemikalier, med senere endringer
FOR 2008-05-30 nr 516: Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og 
begrensning av kjemikalier (REACH)
FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall 
(avfallsforskriften), med senere endringer.
FOR 2009-04-01 nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods 
(landtransportforskriften). ADR/RID
FOR 2006-06-29 nr 786: Forskrift om frakt av farlig last på lasteskip og 
lektere. IMDG.
FOR 2003-01-11 nr 41: Forskrift om transport av gods i luftfartøy (BSL D 1-
7). IATA.
FOR 2011-12-06-1357: Forskrift om utførelse av arbeid.
2011-12-06-1358: Forskrift om tiltaks og grenseverdier.
FOR 1993-05-24 nr 1425: Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på 
arbeidsplassen, med senere endringer
Klassifiserings- og merkingsfortegnelsen: 
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Vurdering av kjemikaliesikkerhet er 
gjennomført

Ja

 

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER
Leverandørens anmerkninger Opplysningene i dette sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og 

så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte 
opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending,
 bearbeiding, lagring, transport, avhending og utslipp, og må ikke ansees å 
være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Informasjonen ovenfor gjelder kun 
spesifikk materiale betegnet herunder og kan ikke gjelde for materiale som 
brukes sammen med annet materiale eller i noen prosess dersom materialet 
er endret eller bearbeidet, med mindre det spesifiseres i teksten.

Liste over relevante R-setninger (i 
avsnitt 2 og 3).

R12 Ekstremt brannfarlig.

Liste over relevante H-setninger (i 
avsnitt 2 og 3).

H220 Ekstremt brannfarlig gass.
H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.

Utfyllende opplysninger Kilde: Sikkerhetsdatablad fra leverandør/produsent datert 26.11.2012.
Opplysninger som er nye, slettet 
eller revidert

Oppdatert i hht annex I-II i forordning 453/2010. Endringer i samtlige punkter.
Erstatter sikkerhetsdatablad av 01.09.2010.

Kvalitetssikring av informasjonen Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i henhold til gjeldende regelverk. BIS 
Production Partner har ikke ansvar for feil eller mangler i opplysninger fra 
produsent / importør /omsetter. Produsent/leverandør oppgitt i seksjon 1 er 
juridisk ansvarlig for databladets innhold.

GK 12.03.2013 (a104561).
Versjon 7
Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad BØRRESEN COOLTECH AS
Utarbeidet av BIS Production Partner AS, HMS&K

R507 Side 10 av 11

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline) Revisjonsdato 12.03.2013



R507 Side 11 av 11

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline) Revisjonsdato 12.03.2013


