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Az 1907/2006/EK rendelet (REACH) II. melléklete szerint 
(A BIZOTTSÁG 453/2010/EU RENDELETE) 

 
Verzió: 3.2/EN  Összeállítás dátuma: 2014.02.24. 
Termék megnevezése: BlazeCut HFC-227ea Felülvizsgálat dátuma: 2020.01.15. 

 

1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 
 

1.1. Termékazonosító 
  

Az anyag azonosítása: 1,1,1,2,3,3,3-heptafluor-propán 

Regisztrációs szám 
(REACH): 

Regisztrációs szám: 01-211948XXXX-XX-XXXX 

CAS szám: 431-89-0  

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása 

Azonosított felhasználási 
módok: 

Tűzoltószer. 

Ellenjavallt felhasználási 
módok: 

Nem áll rendelkezésre információ. 

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai 

Szállító: BlazeCut Pty Ltd. 

Cím: 45 Evans St, Balmain NSW 2041 Ausztrália 

E-mail: technical@blazecut.com 

Telefonszám: +61 2 8006 1300 

Forgalmazó: [Kitöltendő]  

Cím: [Kitöltendő]  

E-mail: [Kitöltendő]  

Telefonszám: [Kitöltendő]  

1.4. Sürgősségi telefonszám 

+61 403 006 070 vagy hívja a helyi segélyhívó számot 

 

2. SZAKASZ A veszély azonosítása 
 

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása 

Osztályozás az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet szerint 

Nyomás alatt lévő gázok; Sűrített gáz; H280 

Besorolás a 67/548/EGK [DSD] vagy az 1999/45/EK [DPD] irányelv szerint 

A termék nem minősül veszélyesnek. 

További információk 
  

Az R-mondat(ok)/H-mondat(ok) teljes szövege: lásd 16. SZAKASZ. 

2.2. Címkézési elemek 
  

Címkézés az (EK) 1272/2008 (CLP) rendelet szerint 

Veszélyt jelző 
piktogram(ok): 
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Figyelmeztető szöveg: Veszély 

Óvintézkedésre 
vonatkozó szöveg(ek): 

H280: Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására felrobbanhat. 

Megelőzésre vonatkozó szöveg(ek): 

Tárolás: P410 + P403: Védje a napfénytől. Jól szellőző helyen tárolandó. 

Veszélyekkel kapcsolatos kiegészítő információk (EUH): 

Nem áll rendelkezésre információ. 

Különleges szabályok egyes keverékek kiegészítő címke elemeire: 

Nem áll rendelkezésre információ. 

2.3. Egyéb veszélyek 
 

Nem áll rendelkezésre információ. 

 

3. SZAKASZ Összetétel / összetevőkre vonatkozó információk 
 

3.1. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó információk 

Anyag neve: 1,1,1,2,3,3,3-heptafluor-propán 

CAS szám: 431-89-0 

EK-szám: 207-079-2 

Tisztaság: ≥ 99,9 % 

 

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás 
 

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése 

Általános megjegyzések 

Bármilyen kétség esetén, vagy ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvosi segítségért. 

Belégzést követően: 
 

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon 

lélegezni. Ha nem lélegzik, ha légzése szabálytalan vagy légzésleállás következik be, mesterséges lélegeztetést 

vagy oxigént kell biztosítani képzett személy által. Lazítsa meg a szoros ruházatot, például gallért, nyakkendőt, 

övet vagy derékpántot. Azonnal forduljon orvoshoz. 

Bőrrel való érintkezés esetén: 

Távolítsa el és különítse el a szennyezett ruházatot és cipőt. Cseppfolyós gázzal való érintkezés esetén a fagyott 

részeket langyos vízzel ki kell olvasztani. 

Szemmel való érintkezés esetén: 

Óvatosan öblítse ki vízzel néhány percig. Amennyiben vannak, távolítsa el a kontaktlencséket, ha könnyen 

megtehető. Folytassa az öblítést. Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: Forduljon orvoshoz. 

Lenyelés esetén: 
 

A gázok lenyelése nem tartozik a potenciális expozíciós módok közé. 

4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások 

Egyszerű fojtószerként működik. A gyorsan táguló gázzal való érintkezés égési sérülést vagy fagyást okozhat. 

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése 

Nem áll rendelkezésre információ. 
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5. SZAKASZ Tűzvédelmi intézkedések 
 

5.1. Oltóanyag 
 

Megfelelő oltóanyag: A heptafluoropropan egy tűzoltószer. Használjon megfelelő oltóanyagot 

a környező anyag tekintetében. 

Alkalmatlan oltóanyag: Nem áll rendelkezésre információ. 

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek 

A hőbomlás irritáló vagy mérgező gázok/gőzök felszabadulásához vezethet: szén-oxidok, halogénezett vegyületek. 

Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz. Tűz vagy melegítés esetén nyomásnövekedés következik be, és a tartály 

szétrobbanhat vagy felrobbanhat. 

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat 
 

Viseljen önálló légzőkészüléket, teljes arcmaszkkal, pozitív nyomás üzemmódban és kémiai 

védőöltözetet. Meg kell akadályozni, hogy a tűzoltóvíz szennyezze a felszíni vizeket vagy a talajvízrendszert. 

 

6. SZAKASZ Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 
 

6.1. Személyi óvintézkedések, védőfelszerelés és vészhelyzeti eljárások 

Az egyéni védőeszközökre vonatkozó információkat lásd a 8. Szakaszban Kerülje a bőrrel és szemmel való 

érintkezést. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről. Távolítson el minden gyújtóforrást. Zárja el a gázellátást, ha ez 

biztonságosan megtehető. Izolálja a területet, amíg a gáz el nem oszlik. 

6.2. Környezetvédelmi 
óvintézkedések 

 

Ne engedje a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe. 

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai 

A területet ki kell üríteni. Álljon széllel szemben. Amennyiben nem kockázatos, szüntesse meg a szivárgást. A 

szellőztesse ki a területet, különösen az alacsony helyeket, távolítsa el a nyílt lángot és a fűtőelemeket. Oszlassa el a 

gázt a padlószinten kényszerlevegővel. 

6.4. Hivatkozás más szakaszokra 
 

A biztonságos kezelésre vonatkozó információkat lásd a 7. Szakaszban. 

Az egyéni védőeszközökre vonatkozó információkat lásd a 8. 

Szakaszban Az ártalmatlanításra vonatkozó információkat lásd a 13. 

Szakaszban. 
 

7. SZAKASZ Kezelés és tárolás 
 

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 

Ne lyukassza ki és ne dobja ki a tartályt! Használjon a tartály nyomásának megfelelő berendezést. Valamennyi 

használat után, vagy ha üres zárja el a tartály szelepét. Védje a tartályt a fizikai sérülésektől; ne húzza, gurítsa, 

csúsztassa vagy ejtse le. A tartályok mozgatásához használjon megfelelő kézi targoncát. 

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: 

Tartsa a tartályt szorosan lezárva hűvös, jól szellőző helyen. Óvja a közvetlen napfénytől. Hőtől és gyújtóforrásoktól 

távol kell tartani. 

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 

Az 1.2. Szakaszban említett felhasználásokon kívül nincs más specifikus felhasználás. 
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8. SZAKASZ Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 
 

8.1. Ellenőrzési paraméterek 
  

Foglalkozási expozíciós határértékek: 

Nincs meghatározva.   

DNEL (származtatott nem észlelt hatás szint) a munkavállalók és a lakosság tekintetében: 

Nem áll rendelkezésre.   

PNEC (előreláthatóan hatástalan koncentráció) értékek: 

Nem áll rendelkezésre.   

8.2. Az expozíció ellenőrzése 
  

Megfelelő műszaki ellenőrzés: 

Csak megfelelő szellőzés mellett használja. Használjon technológiai burkolatokat, helyi elszívó szellőztetést vagy 

egyéb műszaki szabályozást annak érdekében, hogy a munkavállalók levegőben terjedő szennyező anyagoknak való 

kitettségét az ajánlott vagy jogszabályban előírt határértékek alatt tartsa. 

Egyéni védőeszközök: 

Szem- és arcvédelem: Védőszemüveg/fröccsenő vegyszer elleni szemüveg. 

Bőrvédelem: Viseljen védőkesztyűt/ruházatot az érintkezés elkerülése érdekében. 

A légzőszervek védelme: Nem megfelelő szellőzés esetén viseljen légzésvédelmi eszközt. 

Környezeti expozíció ellenőrzése: 

Ne engedje a csatornába.   

 

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok 
 

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk 

Jellemzők:  Cseppfolyósított gáz 

Szín:  színtelen 

Szag:  szagtalan 

pH:  Nem áll rendelkezésre. 

Olvadáspont:  Nem áll rendelkezésre. 

Forráspont:  -16.36°C 

Lobbanáspont:  Nem áll rendelkezésre. 

Párolgási sebesség:  Nem áll rendelkezésre. 

Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot): Nem gyúlékony. 

Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határok: Nem áll rendelkezésre. 

Gőznyomás:  457,7 Kpa (25 °C) 

Gőzsűrűség:  1.388 g/cm3 

Oldhatóság(ok):  Nem áll rendelkezésre. 

Megoszlási együttható: n-oktanol/víz: log Kow = 2.11 

Öngyulladási hőmérséklet:  Nem áll rendelkezésre. 

Viszkozitás:  0.226 mPa.s (25°C) 

Robbanásveszélyre 
vonatkozó tulajdonságok: 

 Nem áll rendelkezésre. 

Oxidáló tulajdonságok:  Nem áll rendelkezésre. 
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9.2. Egyéb információk 

Nem áll rendelkezésre adat. 

 

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség 
 

10.1. 
Reakciókészség 

  

Stabil az ajánlott tárolási és kezelési feltételek mellett (lásd 7. szakasz, Kezelés és tárolás). 

10.2. Kémiai stabilitás 

Normál felhasználási körülmények között stabil. 

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége 

Nincs ismert veszélyes reakció. 

10.4. Kerülendő körülmények 

Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Védje a napfénytől. 

10.5. Nem összeférhető anyagok 

Erősen oxidáló anyagok. 

10.6. Veszélyes bomlástermékek 

A hőbomlás irritáló vagy mérgező gázok/gőzök felszabadulásához vezethet: szén-oxidok, halogénezett vegyületek. 

 

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk: 
 

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ 

Akut toxicitás: Orális, LD50: Nem áll rendelkezésre adat. 

 Belégzés LC50: 788698 ppm/4óra (patkány). 

 Bőrön keresztül,  
LD 50 : 

Nem áll rendelkezésre adat. 

Bőrmarás/bőrirritáció: Nem áll rendelkezésre információ. 

Súlyos szemkárosodás/irritáció: Nem áll rendelkezésre információ. 

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: Nem áll rendelkezésre információ. 

Csírasejt -mutagenitás: Nem áll rendelkezésre információ. 

Rákkeltő hatás: 
 

Nem áll rendelkezésre információ. 

Reproduktív toxicitás: Nem áll rendelkezésre információ. 

Célszervi toxicitás (STOT) - egyetlen 
expozíció után: 

Nem áll rendelkezésre információ. 

Célszervi toxicitás (STOST) - 
ismétlődő expozíció: 

Nem áll rendelkezésre információ. 

Aspirációs veszély: Nem áll rendelkezésre információ. 
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12. SZAKASZ: Ökológiai információk: 
 

12.1. Toxicitás 
  

Környezeti 
toxicitás 

Halak, LC50: Nem áll rendelkezésre adat. 

 Rákfélék, EC50: Nem áll rendelkezésre adat. 

 Algák, EC50: Nem áll rendelkezésre adat. 

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság 

Nem áll rendelkezésre információ. 

12.3. Bioakkumulációs képesség 

Bioakkumuláció nem várható (Log Kow <3). 

12.4. A talajban való mobilitás 

Nem áll rendelkezésre információ. 

12.5. A PBT- és a vPvB -értékelés eredményei 

PBT/vPvB értékelési információk nem állnak rendelkezésre, mivel nem végeztek kémiai biztonsági értékelést. 

12.6. Egyéb káros hatások 

Nem áll rendelkezésre információ. 

 

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok 
 

13.1. Hulladékkezelési módszerek 

Az ártalmatlanítást a helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően kell elvégezni. Az üres tartályokat helyi 
újrahasznosításra, hasznosításra 

vagy hulladékkezelésre kell vinni. 
 

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk 
 

14.1. Szárazföldi szállítás (ADR) 

Helyes szállítási elnevezés: HEPTAFLUOROPROPÁN 

Osztály:  2.2 

UN-szám:  3296 

14.2. Tengeri szállítás (IMDG) 

Helyes szállítási elnevezés: HEPTAFLUOROPROPÁN 

Osztály:  2.2 

UN-szám:  3296 

Tengeri szennyező anyag: Nem 

14.3. Légi szállítás (IATA) 

Helyes szállítási elnevezés: HEPTAFLUOROPROPÁN 

Osztály:  2.2 

UN-szám:  3296 
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14.4. További információk 

Szállítási megjelölés/címke:  

 

   

 

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk 

 
EU rendelkezések: 

Engedélyek:  Nem áll rendelkezésre információ.   

Felhasználásra vonatkozó 
korlátozások: 

 Nem áll rendelkezésre információ.   

EINECS:   A CAS-szám 431-89-0 szerepel a listában.   

DSD (67/548/EGK):  A CAS-szám 431-89-0 nem szerepel a listában.  

Egyéb kémiai szabályozás: 

CAS szám: 
USA 

TSCA 

 Kanada 

DSL 

Ausztrália 

AICS 

Korea 

ECL 

Japán 

ENCS 

Kína 

IECSC 

431-89-0 Listázott  Listázott Listázott Listázott Listázott Listázott 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés 

A termékre vonatkozóan nem történt kémiai biztonsági értékelés. 

 

16. SZAKASZ: Egyéb információk: 

16.1. Információ a felülvizsgálatokról: 

2014.02.24. 1.0/EN BM Először összeállítva    

2018.06.15. 2.0/EN BM Felülvizsgálat    

2019.07.18. 3.0/EN BM REACH regisztrációs szám felülvizsgálata:  

2020.01.15. 3.2/EN TD Jelenlegi verzió    

16.2. Rövidítések és betűszavak 

CLP Az EU 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról 

CAS: Chemical Abstracts Service (az American Chemical Society részlege).  

EINECS: Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke   

DSD: Veszélyes anyagokról szóló irányelv (67/548/EGK).    

TSCA: Toxic Substances Control Act, Az amerikai vegyi anyagok jegyzéke.   

DSL: Háztartási anyagok listája, A kanadai vegyi anyagok jegyzéke.   

AICS: A kémiai anyagok ausztrál jegyzéke.    

ECL: Meglévő vegyi anyagok listája, a koreai vegyi anyagok 
jegyzéke. 

   

ENCS: A japán meglévő és új vegyi anyagok.    

IECSC: Létező vegyi anyagok jegyzéke Kínában    

16.3. A legfontosabb szakirodalmi hivatkozások és az adatok forrásai: 

GESTIS adatbázis: A német baleseti társadalombiztosítás veszélyes anyagokra vonatkozó információs 

rendszere. Az ECHA nyilvános adatbázisa a regisztrált anyagokról. 

16.4. Releváns R-mondatok/H-mondatok 

  H280: Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására felrobbanhat.  
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16.5. Képzési tanácsok 

Biztosítson megfelelő tájékoztatást, oktatást és képzést a kezelők számára. 

16.6. Nyilatkozat az olvasónak 

A jelen biztonsági adatlapon szereplő információk minden lényeges adatot teljes körűen és valósághűen 

tartalmaznak. Az információkat azonban az abszolút teljességükre és pontosságukra vonatkozó garancia nélkül 

biztosítjuk. Jelen biztonsági adatlap azért készült, hogy biztonsági megelőző intézkedéseket nyújtson a szakmai 

képzésben részesült felhasználók számára. A jelen biztonsági adatlapot megszerző személyes felhasználónak 

önállóan kell megítélnie, hogy a jelen biztonsági adatlap alkalmazható-e különleges körülmények között. Ezekben 

a különleges esetekben nem vállalunk felelősséget a károkért. A REACH 31. cikkének (5) bekezdése szerint a 

biztonsági adatlapot azon tagállam(ok) hivatalos nyelvén kell benyújtani, ahol az anyagot vagy keveréket 

forgalomba hozzák, kivéve, ha az érintett Tagállam(ok) ezt másképp határozzák meg. Azt is meg kell jegyezni, hogy 

jelen biztonsági adatlap 

azokban az országokban alkalmazható, ahol az angol hivatalos nyelv. 
 

----------------------------------------------- A biztonsági adatlap vége ----------------------------------------------- 
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