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  HMS-FAKTA 
702 Frysegass - Polar Spray Rev: 7 Utarbeidet: 26.05.17 Godkjent: 26.05.17 

702 Frysegass – Polar spray 3022800 Gass- og kjølemateriell 
 
1. ARBEIDSMILJØET 

Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc. 
Unngå kontakt med hud og øyne. Holdes unna varme, gnist og åpen ild. 
Kun for utendørs bruk, eller i velventilerte områder. Vær spesielt oppmerksom på at gassen er tyngre enn luft. 
 
Førstehjelp 
Øyekontakt: Irritasjon av øyne og slimhinner. Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern eventuelle 
kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Skyll med vann. Kontakt lege ved vedvarende ubehag. 
Hudkontakt: Ved frostskader skyll med vann i minst 15 minutter. Anvend steril kompress. Søk medisinsk hjelp. 
Innånding: Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Gå ut i frisk luft og holdes i ro. Kontakt lege hvis ubehag fortsetter. 
Benytt kunstig åndedrett hvis pusten opphører 
Svelging: Inntak gjennom munnen er ikke ansett for å være en potensiell eksponeringsvei, på grunn av materialets fysiske 
egenskaper. Dersom svelging forekommer sørg for ro, varme og frisk luft. Skyll straks munnen og drikk rikelig med vann (200-300 
ml). Kontakt lege hvis ubehag fortsetter. 
Informasjon til helsepersonell: Symptomatisk behandling og støtteterapi som anvist. Adrenalin og lignende 
sympatomimetika skal unngås etter eksponering, ettersom hjertearytmi kan oppstå med mulighet for etterfølgende hjertestans. 
 
Klasserfisering av stoffet eller blandingen: 
Fare klasse og kategori kode regulering EC 1272/2008 (CLP) 

• Fysiske farer                       : Aerosol – Kategori 3 – Advarsel – (CLP: Aerosol 3) – H229 
 
Merkingselementer: 
Merkings regulering EC 1272/2008 (CLP)                              
Ingen krav til piktogram. 

 

Sikkerhetssetninger 
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. 
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. 
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. 
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. 
 
Relevante H-setninger 
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. 
 

Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner 
 

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.  
Produktet er ikke brennbart. Bruk brannslokkingsmedia hensyn til omgivende materialer.  
Ved påvirkning av brann kan flaskene revne/eksplodere. 
Brann og/eller høye temperaturer kan føre til at giftige og/ eller korrosive damper bli dannet ved termisk spalting: 
Karbonmonoksid. Hydrogenfluorid. Karbonylfluorid. 
 
2. INNEMILJØET 

Anbefalt utluftingstid 
N/A  
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Emisjon 
Partikler eller fibre:  N/A 
Gasser:  N/A 
 
3. MILJØDEKLARASJONER OG MILJØMERKER, ECOPRODUCT 

Miljødeklarasjon, miljømerking 
N/A 

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1) 
Inneklima:  N/A 

Helse- og miljøfarlige stoffer: N/A 

Ressursbruk: N/A 

Drivhuseffekt: Utslipp i store menger kan bidra til drivhuseffekten. Global oppvarmingsfaktor 1300. 
 
4. MILJØPÅVIRKNING 

Ressursutnyttelse 
Ingen data tilgjengelig. 

Tropiske tresorter oppført på Regnskogfondets liste 
N/A 
 
 

5. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS INNHOLD OG SAMMENSETNING 

Stoffer oppført på kandidatlisten 
Nei 

Stoffer oppført på prioritetslisten 
Nei 

Kommentarer 
Navn CAS nr. EC nr. Innhold [%] Reg. nr. 
1,1,1,2-Tetrafluoretan (R-134a) 811-97-2 212-377-0 60-100 01-2119459374-33-xxxx 

 

 
6. AVFALLSBEHANDLING 

Avfallskode etter den europeiske avfallslisten 
16 05 05 andre halogenerte løsemidler og løsemiddelblandinger 
 
7. ANSVARLIG FIRMA 
Produsent/importør Armaturjonsson AS 
Adresse Berghagan 4 
Postnr. og poststed 1405 LANGHUS 
Telefon 22 63 17 00 
E-post firmapost@armaturjonsson.no  
Internett www.armaturjonsson.no  
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