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BEZPEČNOSTNÍ LIST  
podle nařízení (ES) č. 1907/2006  
  
  
2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene, HFO-1234yf 
  
    
Verze 1.1           Datum revize 14.04.2009 Datum vydání 09.06.2009  

1.  IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU   

Údaje o výrobku  
Obchodní název:    2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene, HFO-1234yf  
  
Použití látky nebo přípravku:     Chladicí činidlo   

Identifikace společnosti nebo podniku  
Firma:  Honeywell International, Inc.  
            101 Columbia Road  
            07962-1057 Morristown  
Telefon: 
Fax 
Telefonní číslo pro naléhavé situace: 
Pro další informace se laskavě obraťte na:  SafetyDataSheet@Honeywell.com 

 
               
2.  IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI  
  

Pokyny při ohrožení osob a životního prostředí  
F+, Extrémně hořlavý  
R12 Extrémně hořlavý 
Další pokyny: Rychlé odpaření kapaliny mů?e způsobit omrzliny.  
 Vysoké koncentrace par mohou vyvolávat bolesti  
 hlavy, závratě, malátnost a nevolnost a mohou vést  
 k bezvědomí.
Podrobnější informace o zdravotních dopadech a příznacích naleznete v oddíle 11.  
 
 

3.  SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH  

Chemická charakteristika  
Chemický název:  2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene, 
Reg.č. CAS:  754-12-1 
Č.ES:  468-710-7 
 
 
 
 



Nebezpečné složky 
Chemický název Reg CAS Č.ES č. indexu Klasifikace Koncentrace[%] 
2,3,3,3- 
Tetrafluoroprop-1-ene 754-12-1      468-710-7  F+; R12 <= 100

 
Mez(e) profesionální expozice, pokud jsou k dispozici, jsou uvedeny v Oddíle 8. Plné znění R 
vět uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16.  

 
 

4.   POKYNY PRO PRVNÍ POMOC  
 

Všeobecné pokyny: Osoba poskytující první pomoc se musí sama chránit 
 Potřísněný oděv ihned odložte. 
 
Vdechnutí: Při vdechnutí přivést na čerstvý vzduch a přivolat lékaře. Při  
 nepravidelném dýchání nebo jeho zástavě provádějte umělé  
 dýchání. Je-li postižený v bezvědomí, uložte jej do bezpečné  
 polohy a zajistěte lékařskou pomoc. 
 

Styk s kůží: Rychlé odpaření kapaliny může způsobit omrzliny. V případě  
 kontaktu s kapalinou rozmrazte podchlazené partie vodou, pak  
 opatrně odstraňte oděv. Opláchněte velkým množstvím vody.  
 Potřísněný oděv před novým použitím vyperte. Konzultujte s lékařem.  
 

Zasažení očí: Chraňte nezraněné oko. Ihned pečlivě vyplachujte i pod víčky velkým  
 množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Ihned přivolejte lékaře.  
 
Požití: Vypláchněte si ústa. Ihned přivolejte lékaře. 
 

Pokyny pro lékaře: Jsou kontraindikovány deriváty adrenalinu.   
 Symptomatické ošetření. 
 

Podrobnější informace o zdravotních dopadech a příznacích naleznete v oddíle 11 
 
  

5.   OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 
Vhodných hasiv:  Použijte proud vody, pěnu vhodnou k hašení alkoholu,  
 práškový hasicí prostředek nebo oxid uhličitý. 
Specifická nebezpečí  
při hašení požáru:  Extrémně hořlavý. Zvláštní nebezpečí prostřednictvím  
 toxických spalovacích a rozkladných produktů.   

 Při požáru mohou vznikat nebezpečné rozkladné  
 produkty jako: Oxid uhelnatý, Halogenovodíky,  
 Karbonylhalogenidy, produkty pyrolýzy s obsahem fluoru .  
 Obaly vystavené ohni ochlazujte proudem vody.   

 Ohřev způsobí zvýšení tlaku s nebezpečím. 
Zvláštních ochranných 
prostředků pro hasiče: Mějte připraven izolační dýchací přístroj a ochranný  
 chemický oděv.  
Další informace: V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí  
 výbuchu haste zdálky 
 



 
6.  OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU  

Opatřeních na ochranu osob:  Personál udržujte z dosahu a na návětrné straně.   
 Větrejte prostory.  

 Mějte připraven izolační dýchací přístroj a ochranný  
 chemický oděv. 
 
Opatření na ochranu životního prostředí:  Výrobek se rychle odpařuje.   
 Preventivním opatřením zabraňte vniknutí  
 výrobku do kanalizace  
 
Čisticích metodách:  Použijte nejiskřící ruční nářadí a nevýbušné elektrické  
 zařízení. Nechejte odpařit. 
 
Další pokyny:  Při úniku plynu nebo vniknutí do vod, půdy nebo kanalizace  
  uvědomte příslušné úřady. Pozor na šíření plynu zejména po  
  podlaze (je těžší než vzduch) a po větru. 
Osobní ochrana viz sekce 8. 

 
 

7.   ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ  
Zacházení 
Pokyny pro bezpečné  
zacházení:  Odsávání objektu je nezbytné. Používejte zařízení v  
 nevýbušném provedení. Nádobka je pod tlakem:  
 nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C.  
 Nádobku neprorážejte a nespalujte, ani po použití. 
Pokyny k ochraně proti  
požáru a výbuchu:  Použití pouze v oblasti chráněné proti požáru. Výrobek  
 a prázdné nádoby neponechávejte v blízkosti zdrojů tepla  
 a ohně. Používejte pouze přístroje v nevýbušném provedení.  
 Oheň nebo intenzivní teplo mohou způsobit prudké roztržení  
 obalu. 
 

Skladování 
Další informace o  
skladovacích podmínkách:  Nádoby skladujte dobře uzavřené na chladném, dobře  
 větraném místě. Zajistěte nádoby před spadnutím.  
 Chránit před teplem. Neskladujte při teplotách nad 50°C.  
 Chraňte před přímým slunečním světlem. 
 

 
8.   OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY  

Omezování expozice pracovníků  
Složky Základ Hodnota Mezní krajní Forma Poznámky 
   Hodnoty faktor expozice   
2,3,3,3-  WEEL časově 500ppm   Nejsme si 
Tetrafluoro  vážený  vědomi existence 
prop-1-ene  Průměr  žádného národ. 
  (TWA)  expozičního 
   limitu 



Technická opatření  
Vysoce účinným podtlakovým odvětráváním  
 

Osobní ochranné prostředky  
Ochrana dýchacích cest:     Poznámky:     V případě nedostatečného větrání používejte  

   vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. 
 

Ochrana rukou:      Používejte vhodné ochranné rukavice.  
 Tepelně izolující rukavice 
 

Ochrana očí:  ¨ Ochranné brýle  

Ochrana kůže a těla:   Používejte vhodné ochranné prostředky.  

Hygienická opatření:   Zajistěte dobré větrání. Nekuřte.  
 Pokud používáte, nejezte nebo nepijte.  
Ochranná opatření:   
  

    
9.   FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI  

Vzhled  
Forma:   stlačený, zkapalněný plyn  
Barva:   bezbarvý  
Zápach:   slabý osobitý zápach  
molekulární hmotnost:   114 g/mol  
 
Bezpečnostní údaje  
Bod vzplanutí:   Poznámky: nepoužitelné  
Hořlavost (pevné látky, plynu):   Extrémně hořlavý plyn.  
 Metoda: Hořlavost (plyny)  
Bod samozápalu:   405 °C 
 Metoda: 92/69/EEC, A.15 
Dolní mez výbušnosti:   6,2 %(obj) 
Horní mez výbušnosti:   12,3 %(obj)  
Tlak par:   6.067 hPa při 21,1 °C  
Tlak par:   14.203 hPa při 54,4 °C  
pH:   Poznámky: není k dispozici  
 

Rozpustnost ve vodě:   198,2 mg/l při 24 °C  
 Metoda: 92/69/EEC, A.6 
 

Rozdělovací koeficient  
n- oktanol/voda: log POW 2,15 Metoda: 92/69/EEC, A.8 
 

Relativní hustota par:   4 
 

Rychlost odpařování: Poznámky: nebylo stanoveno 
 
 
 



10.   STÁLOST A REAKTIVITA  
Podmínky, kterých je  
třeba se vyvarovat: Nádobku neprorážejte a nespalujte, ani po použití.  
  Nestříkejte do ohně nebo na žhavé předměty.  
 Horko, plameny a jiskry. 
Materiály, kterých je  
třeba se vyvarovat: Reakce s alkalickými kovy.Reakce s lehkými kovy.  
 Jemně práškový hliník Zinek Magnesium. 
Nebezpečné produkty rozkladu: Nebezpečí vzniku toxických pyrolysů  
 obsahujících fluor. Oxid uhelnatý. Oxid  
 uhličitý (CO2) Karbonylhalogenidy.  
 Halogenovodíky. 
 
 

11.   TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE  
Akutní inhalační toxicita:   LC50  

Druh: krysa  
Dávka: > 400000 ppm  
Doba expozice: 4 h  

Kožní dráždivost:   Poznámky: mírné podráždění   
 

Oční dráždivost: Poznámky: mírné podráždění 
 

Toxicita po opakovaných dávkách:  Druh: krysa 
 Způsob použití: Vdechnutí NOEL:  233 mg/kg  
 NOEL:  50000 ppm 
 
Další informace: Koncentrace překračující přípustné hodnoty na  
 pracovišti mohou vést k malátnosti, bolestem hlavy a opojení.  
 #2,3,3,3-Tetrafluoropropene: Mouse Micronucleus (4-hour): No  
 toxicological significant signs reported. No increase in the  
 frequencyof micronuclei. Srdeční problémy: žádné následky až do  
 12 % (120, 189 tepů za minutu).   

 
 
12.   EKOLOGICKÉ INFORMACE  

Údaje o samovolném rozkladu (perzistence a degradabilita)  
Biologická odbouratelnost:  Výsledek: Látka nesnadno biologicky odbouratelná.  

Ekotoxické účinky  
Toxicita pro ryby:   LC50  
Druh:  Cyprinus carpio (kapr)  
Hodnota:  > 197 mg/l  
Doba expozice:  96 h  
Metoda:  Směrnice OECD 203 pro testování  
Poznámky:  Žádný zjistitelný toxický účinek v nasyceném roztoku.   
Toxicita vůči vodním rostlinám: EC50 
 Druh: Scenedesmus capricornutum  
 (sladkovodní řasy) Hodnota: > 100 mg/l  

Akutní toxicita pro vodní bezobratlé:  EC50 
 Druh: Daphnia magna (perloočka velká)  
 Hodnota: > 83 mg/l  



 Doba expozice: 48 h  
  Metoda: Směrnice OECD 202 pro testování. 
 
Dodatkové ekologické informace:  Nelze vyloučit ohrožení životního prostředí  
 při neodborně prováděné manipulaci nebo  
 likvidaci. 
 
 

13.   POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ  
Výrobek:  Zlikvidujte v souladu s platnými právními předpisy.  
Balení:  Je nutno dbát zákonných předpisů týkajících se opětovného použití 
nebo likvidace použitého obalového materiálu.  

  
   
14.   INFORMACE PRO PŘEPRAVU  

ADR  
UN číslo:   3161  
Označení zboží:   LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, 
N.O.S.  
  (2,3,3,3-
TETRAFLUOROPROP-1-ENE)  
Třída:   2  
Klasifikační kód:   2F  
Identifikační číslo 
nebezpečnosti: 23 
Hazard Label:   2.1  
 
IATA  
UN Číslo:   3161  
Označení zboží:   Liquefied gas, flammable, 
n.o.s.  
 (2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-
ene)  
Třída:   2.1   
Hazard Label:   2.1  
Pokyny pro balení (nákladní letadlo): 200 
 
IMDG 
UN číslo:  316 
Označení zboží:   LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, 
N.O.S.  
 (2,3,3,3-TETRAFLUOROPROP-1-ENE) 
Třída:   2.1   
   
Hazard Label:   2.1  
EmS číslo: F-D 
Látka znečišťující moře: ne 
 
RID 
UN číslo:   3161  
Označení zboží:   LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S.  
 (2,3,3,3-TETRAFLUOROPROP-1-ENE)  
Třída:   2   
Klasifikační kód:   2F 



Identifikační číslo  
nebezpečnosti: 23 
Hazard Label:   2.1  

 
 

15.   INFORMACE O PŘEDPISECH  
Označení podle směrnic ES 67/548/EHS  
Symbol(y):  F+  Extrémně hořlavý  

R-věty:   R12  Extrémně hořlavý.  

S-věty:   S 9  Uchovávejte obal na dobře větraném místě.  

 S16  Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.  
  

Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku:  
 - 2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene 754-12-1 
 
 

16.   DALŠÍ  INFORMACE  

Na text ustanovení R odkazuje odstavec 3  

2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene R12  Extrémně hořlavý. 
Další informace 
Údaje v této bezpečnostní příloze odpovídají našim znalostem, informacím a přesvědčení  
v době jejího vydání. Uvedené informace jsou určeny jen jako vodítko pro bezpečnou  
manipulaci s produktem uvedeným v této bezpečnostní příloze při jeho skladování,  
zpracování, přepravě a likvidaci. Údaje jsou nepřenosné na jiné produkty. Pokud bude  
výrobek uvedený v této bezpečnostní příloze zaměněn, smíchán nebo zpracován s jinými  
materiály nebo bude podroben dalšímu zpracování, nemohou být údaje v této bezpečnostní  
příloze, pokud z nich výslovně nevyplývá něco jiného, přeneseny na takto vyrobený nový  
materiál. Konečné stanovení vhodnosti jakéhokoli materiálu je výlučnou zodpovědností  
uživatele. Poskytovaná informace nemá význam záruky vlastností.  

  



 


