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! RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengse l en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Verkoopnaam R 134a
Art-Nr(n).: 0045 + 0046

Stofnaam 1,1,1,2-Tetrafluorethaan (R 134a)
EC No 212-377-0
REACH registratienummer 01-2119459374-33
CAS No 811-97-2

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof o f het mengsel en ontraden gebruik

geïdentificeerde toepassingen

! toepassingscategorieën
SU10 - Formuleren [mengen] van preparaten en/of ompakken (geen legeringen)
SU12 - Vervaardiging van producten van kunststof, ondermeer door samenstelling of omvorming
SU17 - Vervaardiging van machines, apparaten, voertuigen en andere transportmiddelen voor algemeen gebruik
SU19 - Bouwnijverheid
SU20 - Gezondheidszorg
SU22 - Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, 
ambachtslieden)
SU3 - Industrieel gebruik: Gebruik van stoffen als zodanig of in preparaten in een industriële omgeving

Aanbevolen toepassing(en)
Koelmiddel.
Laboratoriumreagens.
Drijfgas voor aërolen.
 Warmtetransportvloeistof.
Drijfgas (plastic schuim).

1.3. Details betreffende de verstrekker van het vei ligheidsinformatieblad

Producent / leverancier GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH
Ruhrstraße 113, D-22761 Hamburg
Tel +49 (0) 40 853 123-0, Fax +49 (0) 40 853 123-66
E-Mail hamburg@ghc.de
Internet www.ghc.de

Inlichtingenafdeling GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH
Tel +49 (0) 40 853 123-0
Fax +49 (0) 40 853 123-66
E-mail (bevoegde persoon):
msds@ghc.de

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

In geval van nood informatie Giftinformationszentrum (Poison Control Centre) Mainz
Tel +49 (0) 6131 19240
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RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling - 67/548/EEG of 1999/45/EG

Aanvullende informatie
De stof  is conform de richtlijn 67/548/EEG als niet gevaarlijk geclassificeerd.

 Indeling - (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Gevarenklassen en 
gevarencategorieën

Gevaaraan-
duidingen

Classificatieprocedure

Liquef. Gas H280

Gevaaraanduidingen voor fysische gevaren
H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

Aanvullende informatie
De stof  is conform de richtlijn 67/548/EEG als niet gevaarlijk geclassificeerd.

2.2. Etiketteringselementen
Etikettering - (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

GHS04

Signaalwoord
Waarschuwing

Gevaaraanduidingen voor fysische gevaren
H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

Veiligheidsaanwijzingen

Opslag
P403 Op een goed geventileerde plaats bewaren.

Gevaarbepalende componenten voor de etikettering
1,1,1,2-Tetrafluorethaan (R 134a)

Aanvullende gevarenkenmerken (EU)

Gezondheidsgevaarlijke eigenschappen
Verstikkend in hoge concentraties.

Milieugevaarlijke eigenschappen
Bevat onder het Protocol van Kyoto vallende gefluoreerde broeikasgassen.

2.3. Andere gevaren
Mogelijk(e) schadelijk(/e) effect(en) op de mens en  mogelijk(e) symptoom (symptomen)
Contact met vloeistof kan bevriezingen veroorzaken.
Het inademing van gas / damp in hoge concentraties kan hartritmestoornissen veroorzaken.
Misbruik of opzettelijke inademing kan zonder waarschuwingsverschijnselen fataal worden tengevolge van 
harteffecten.
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Aanvullende aanwijzingen m.b.t. de gevaren voor men s en milieu
Gas/damp zwaarder dan lucht. Kan ophopen in begrensde ruimten, in het bijzonder in putten, kelders, enz.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de best anddelen

3.1. Stoffen

CAS No 811-97-2 1,1,1,2-Tetrafluorethaan (R 134a)
EC No 212-377-0
REACH registratienummer 01-2119459374-33

3.2. Mengsels

niet van toepassing

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Algemene aanwijzingen
Vervuilde, doordrenkte kleding direkt uittrekken.
Zelfbescherming voor de eerste hulp verlener.
Meteen arts raadplegen.

Na inademen
Desbetreffende persoon aan de frisse lucht brengen en rustig neerleggen.
Meteen arts erbij halen.
Bij ademstilstand beademing met beademingsballon (Ambu-buidel) of beademingsapparatuur, arts waarschuwen.

Na huidcontact
Bij aanraking met de huid met warm water afspoelen.
Bij bevriezing met veel water spoelen. Kleding niet verwijderen.
In geval van bevriezing met water sproeien gedurende minstens 15 minuten. Breng een steriel verband aan. 
Behandel als brandwonden. Zorg voor medische hulp.

Na contact met de ogen
Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven 
spoelen.
Meteen arts erbij halen.

Na inslikken
Inslikken wordt niet waarschijnlijk geacht.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen e n effecten
Aanwijzingen voor de arts / mogelijke symptonen
Volgende symptonen kunnen optreden bij massieve blootstelling:
Bewustloosheid
Hartritmestoornissen.
Narcosetoestand
Hoofdpijn
Misselijkheid
Verdoving
Duizeligheid
Contact met vloeistof kan bevriezingen veroorzaken.

Aanwijzingen voor de arts / mogelijke gevaren
Voortgezet inademen van ontledingsproducten kan tot longoedeem leiden.
Bij massieve blootstelling: Gevaar voor hartritmestoornissn.
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4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medisc he verzorging en speciale behandeling
Aanwijzingen voor de arts / behandelingsaanwijzinge n
Naar gelang de symptonen behandelen en antidotgabe.
Geen preparaten van de adrenalin-ephedrin groep geven.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen
Product zelf brandt niet; Blusmaatregelen op omgevingsbrand afstemmen.
Alcoholbestendige schuim
Droogblusmiddel
Kooldioxide
Watersproeistraal

Ongeschikte blusmiddelen
Watervolstraal

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengse l worden veroorzaakt
In geval van brand vorming van gevaarlijke gassen mogelijk.
Koolmonoxide (CO)
Waterstoffluoride (HF)
Carbonylfluoride.

5.3. Advies voor brandweerlieden
Speciale bescherming bij de brandbestrijding
Onafhankelijk adembeschermingsapparatuur (isolatieapparaat) gebruiken.
Kompleet beschermingspak dragen.

Verdere aanwijzingen
Bedreigde vaten met watersproeistraal afkoelen.
Blootstelling aan vuur kan de houder doen scheuren of exploderen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkome n van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde u itrusting en noodprocedures
Zie hoofstuk 8.
Personen in veiligheid brengen.
Evacueer de omgeving.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Indien mogelijk, stop de produktstroom.
Niet in het riool/oppervlaktewater/grondwater laten lopen.
Oppervlakte verspreiding verhinderen (b.v. door indammen of olieversperringen).
Niet in de ondergrond/bodem laten lopen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materia al
Zorg voor voldoende ventilatie.
Laten verdampen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Afvalverwijdering: zie paragraaf 13
Informatie voor een zekere omgang zie hoofstuk 7.
Informatie voor persoonlijke beschermuitrusting zie hoofstuk 8.
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! RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren v an de stof of het mengsel
! Aanwijzingen voor een veilige omgang

Alleen in goed geventilleerde bereiken gebruiken.
Product alleen in een gesloten systeem omvullen en handhaven.
Geen verwarming van de container van meer dan 50° C .
Niet met open vuur verwarmen.
De bedrijfsdruk in het vat mag de bij een temperatuur van 50 °C optredende verzadigde dampdruk van het  zuivere 
product niet overschrijden.
Voor goede ruimtebeluchting zorgen, ook in bodembereik (dampen zijn zwaarder dan lucht).
Gasflessen tegen omvallen beschermen.
Voorkom lozing in het milieu.
Controleer of de kraanbescherming degelijk bevestigd is.
Controleer of de blindmoer - of plug (indien aanwezig) degelijk bevestigd is.
Open de afsluiter langzaam om een drukschok te vermijden.
Voorkom terugstroming in de houder.
Binnendringen van vocht in de houder moet worden voorkomen.
Geen water om afsluiters, flenzen en andere fittingen.
Spoelen van buizen en armatuuren met inerte gassen - te mijden: water, oplosmiddelen.

Algemene beschermende maatregelen
Gassen/dampen/aerosolen niet inademen.

Hygienemaatregelen
Tijdens het werk niet roken, eten of drinken.
Voor de pause en werkbeeindiging handen wassen.

Aanwijzingen voor brand- en explosiebeveiliging
Het product is met lucht bij omgevingstemperatuur en -druk niet ontvlambaar. Met toegenomen druk gezet met lucht,
 zuurstof of andere oxidatiemiddelen, kan het product ontvlambaar worden.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegr ip van incompatibele producten
Aan opslagruimten en reservoirs te stellen eisen
In orgineelverpakking goed gesloten houden.
Opslagruimte goed beluchten.
Alleen reservoirs gebruiken, die speciaal voor de stof / het product geschikt zijn.
Geschikte werkstoffen: Normaal gegloeide stalen en koolstofstaal, gehard staal, aluminiumlegering, niet roestend 
staal.
Klep: Geschikte werkstoffen: Messing, koperlegering, koolstofstaal, aluminiumlegering, niet roestend staal.

Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag
Miet samen met zelfontbranding vatbare stoffen opslaan.
Niet samen met brandbare vloeistoffen of brandbare vaste stoffen opslaan.
Niet samen met voedermiddelen opslaan.
Niet samen met explosieven opslaan.
Niet samen met infectueuze stoffen opslaan.
Niet samen met radioactief materiaal opslaan.
Niet samen met giftige vloeistoffen of giftige vaste stoffen opslaan.
Niet samen met levensmiddelen opslaan.
Niet samen met oxiderende vloeistoffen of oxiderende vaste stoffen opslaan.

Verdere informatie over opslagbepalingen
Reservoir goed dicht gesloten op een goed geventileerde plaats bewaren.
Alleen in origineel reservoir bij een temperatuur van niet over 50 °C bewaren.
Gasflessen tegen omvallen beschermen.
Voor hitte beschermen.
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7.3. Specifiek eindgebruik
Aanbeveling(en) bij bepaald gebruik
Gebruik overeenkomstig verordening (EG) nr. 842/2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstel ling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Aanvullende aanwijzingen
DNEL (consumenten, inhalatie, lange termijn, systemische effecten): 2476 mg/m³.
DNEL (werknemers, inhalatie, lange termijn, systemische effecten): 13936 mg/m³.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Bescherming van de ademhalingsorganen
Adembescherming bij hogere concentratries.
Houd persluchtapparatuur bij de hand voor gebruik in een noodtoestand.
Maken geen gebruik van filterapparaat.
Adembescherming volgens EN 137.
Bij reddings- en instandhoudings werkzaamheden in opslagreservoirs omluchtonafhankelijke 
adembeschermingsapparatuur gebruiken wegens verstikking door verdrenging van de luchtzuurstof.

Bescherming van de handen
Handschoenen uit leer
Beschermhandschoenen volgens EN 374.

Bescherming van de ogen
Veiligheidsbril, bij verhoogd risico ook gezichtsbeschermschild
Veiligheidsbril met zijbescherming volgens EN 166.

Bescherming van de huid
Veiligheidsschoenen met stalen neus.
Werkkleding dat het lichaam bedekt, of in geval van een verhoogd risico beschermingspak die bestand is tegen 
werking van chemische stoffen.

Begrenzing en bewaking van de milieuexpositie
PNEC (zoetwater): 0,1 mg/l
PNEC (zeewater): 0,01 mg/l
PNEC (water): 1 mg/l (tijdelijk gebruik / introductie)
PNEC (zoetwatersedimenten): 0,75 mg/kg sediment
PNEC (water): 73 mg/l (installatie voor het behandelen van afvalwater)
Zie hoofstuk 7.

Aanvullende aanwijzingen voor van de inrichting van  technische installaties
Product alleen in een gesloten systeem omvullen en handhaven.

! RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseig enschappen
Vorm
Gasvormig / onder druk tot vloeistof 
verdicht.

Kleur
Kleurloos

Reuk
ether-achtig
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Belangrijke informatie met betrekking tot de gezond heid, de veiligheid en het milieu

Waarde Temperatuur bij Methode Opmerking

pH-waarde bij levering niet van 
toepassing

Kookpunt -26 °C 1013 hPa

Smeltpunt -108 °C

Vlampunt geen

Ontvlambaarheid gas geen Het product is 
met lucht bij 
omgevingstemp
eratuur en -
druk niet 
ontvlambaar. 
Onder druk 
gezet met lucht,
 zuurstof of 
andere 
oxidatiemiddele
n, kan het 
product 
ontvlambaar 
worden.

Ontbrandingstemperatuur niet bepaald

Zelfontbranding 743 °C

Onderste explosiegrens geen

Bovenste explosiegrens geen

Dampdruk 5740 hPa 20 °C

Relatieve dichtheid 1,226 g/cm3 20 °C vloeistoffase

Dampdichtheid 3,52 20 °C lucht = 1

Oplosbaarheid in water 1 g/l 25 °C

Verdelingscoefficient 
(log Kow)

1,06 25 °C OESO 107

Viscositeit dynamisch 0,22 mPa*s 20 °C vloeistoffase

Verdampingssnelheid
Geen gegevens beschikbaar

Oxiderende eigenschappen
geen
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Ontploffingseigenschappen
geen

9.2. Overige informatie
Dampen zijn zwaarder dan lucht.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit
Zie paragraaf "Kans op gevaarlijke reacties".

10.2. Chemische stabiliteit
Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Kan heftig reageren met oxidantia.
Met toegenomen druk gezet met lucht, zuurstof of andere oxidatiemiddelen, kan de stof ontvlambaar worden.
Reakties met alkalimetalen.
Reakties met aardalkalimetalen.
Reakties met poedervormige metalen.
Reakties met poedervormige metaalzouten.

10.4. Te vermijden omstandigheden
Kan bij hoge druk met lucht of oxidatiemiddelen een brandbaar mengsel vormen.
Warmtebron / warmte - barstgevaar.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Te vermijden stoffen
Poedervormige metalen.
Poedervormige metaalzouten.
Oxidatiemiddelen.
Alkalimetalen.
Aardalkalimetalen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Koolmonoxide
Kooldioxide
Fluorphosgeen bij kontakt met open vuur of gloeiende voorwerpen.
Waterstoffluoride
Carbonylfluoride

Thermische ontleding

Opmerking Geen ontleding bij bepalingsgemate gebruik.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit/Irritatiewerking / Overgevoelighei d

Waarde/Waardering Soort Methode Opmerking

LD50 Acuut oraal niet van toepassing

LD50 Acuut 
dermaal

niet van toepassing
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Waarde/Waardering Soort Methode Opmerking

LC50 Acuut 
inhalatief

567000 ppm (4 h) Rat OESO 403

Irritatiewerking 
huid

geringe irritatiewerking 
- niet kentekenplichtig

Konijn

Irritatiewerking 
ogen

geringe irritatiewerking 
- niet kentekenplichtig

Konijnenoog

Overgevoeligheid 
van de huid

niet sensibiliserend Proefdieren

Overgevoeligheid 
van de ademwegen

niet sensibiliserend Proefdieren

Subacute toxiciteit - Carcinogeniteit

Waarde Soort Methode Waardering

Subchronische 
toxiciteit

NOAEL 50000 ppm Rat Geen effecten van 
toxicologische betekenis

Inademing

Mutageniteit OECD 471 / 
473

Geen experimentele 
aanwijzingen op 
genotoxiciteit in vitro en in 
vivo aanwezig.

Reproductieve 
toxiciteit

NOAEL 50000 ppm Rat OECD 414 In dierproeven werden geen 
aanwijzingen op 
reproductietoxische effekten 
waargenomen.

Inademing

Carcinogeniteit NOAEL 10000 ppm (2 
a)

Rat Uit langdurende proeven 
liggen geen aanwijzingen op 
canderogene werking voor.

Inademing

Specifieke doelorgaantoxiciteit (eenmalige blootstel ling)
Geen gegevens beschikbaar

Specifieke doelorgaantoxiciteit (herhaalde blootstel ling)
geen

Aspiratiegevaar
niet van toepassing

Ervaringen uit de praktijk
Inademen veroorzaakt hartritme stoornis.
Inademen veroorzaakt kortademigheid.
Gassen werken verstikkend.
Inademen veroorzaakt narkotische werking/roes.
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RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Ecotoxische werkingen
Waarde Soort Methode Waardering

Vis LC50 450 mg/l (96 h) Oncorhynchus 
mykiss

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

BacteriNn EC10 > 730 mg/l (6 h) Ps. putida-cultuur

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Physicochemische 
afbreekbaarheit

Bij normale temperatuur zeer licht vluchtig of gasvormig product, dat in de atmosfeer kan raken. 
Eliminatietest niet aan te wenden.

Biologische 
afbreekbaarheid

3 % (28 d) OESO 301 D niet makkelijk afbreekbaar

12.3. Mogelijke bioaccumulatie
Geen bioaccumulatie.
12.4. Mobiliteit in de bodem
Koc: 37,26
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Deze stof voldoet niet aan de PBT-/vPvB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII.
12.6. Andere schadelijke effecten
GWP: 1300
ODP: 0

Algemene aanwijzingen
Voorkom lozing in het milieu.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Afvalsleutel Afvalnaam
14 06 01* chloorfluorkoolwaterstoffen, HCFK's, HFK's

Afvalstoffen die met een asterisk zijn gemarkeerd worden beschouwd als gevaarlijke afvalstoffen in de zin van Richtlijn 91/
689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen.

Aanbeveling voor het product
Als gevaarlijk afval te verwijderen.
Aan de producent terugsturen.

Aanbeveling voor de verpakking
Vervoerbare drukapparatuur (leeg, restdruk): Aan de leverancier / producent terugsturen.

Algemene aanwijzingen
Exploitanten van stationaire toepassingen zijn verantwoordelijk voor het treffen van regelingen voor een juiste 
terugwinning.
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RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervo er

Landtransport ADR/RID
UN 3159 KOELGAS R 134a (1,1,1,2-TETRAFLUORETHAN), 2.2, (C/E), Classificeringscode: 2A
Zeetransport IMDG
UN 3159 REFRIGERANT GAS R 134a (1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE), 2.2
EmS: F-C, S-V
Luchttransport ICAO/IATA-DGR
UN 3159 Refrigerant gas R 134a (1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE), 2.2

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
De beschermende maatregelen zoals beschreven in de artikelen 6, 7 en 8 van het veiligheidsinformatieblad 
moeten worden beschouwd.

Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
niet van toepassing
Geen bulktransport in overeenstemming met IBC-code.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milie ureglementen en -wetgeving voor de stof of het meng sel
Overige EU-voorschriften
Verordening (EG) nr. 842/2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen.
Verordening (EG) nr. 303/2008 tot instelling van minimumeisen en de voorwaarden voor wederzijdse erkenning 
voor de certificering van bedrijven en personeel betreffende stationaire koel-, klimaatregelings- en 
warmtepompapparatuur.
Verordening (EG) nr. 1494/2007 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EG) nr. 842/2006, van de vorm van etiketten 
en aanvullende etiketteringseisen betreffende producten en apparatuur die bepaalde gefluoreerde 
broeikasgassen bevatten.

VOC richtlijn
VOC gehalte >=99 %    20 °C  5740 hPa

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Voor deze stof is conform artikel 14 (4) REACH-verordening geen chemische veiligheidsbeoordeling noodzakelijk, 
omdat hij noch aan de indelingscriteria voor gezondheid en milieu voldoet, noch een PBT- of een vPvP-substantie 
vormt.
De beschermende maatregelen zoals beschreven in de artikelen 6, 7 en 8 van het veiligheidsinformatieblad 
moeten worden beschouwd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Aanbevolen gebruik en beperkingen
Gebruik overeenkomstig verordening (EG) nr. 842/2006 inzake bepaalde gefluoreerde broeikasgassen.
Bestaande nationale en plaatselijke wetgeving met betrekking tot chemicaliën dient te worden nageleefd.

Verdere informatie
Alle gegevens van het veiligheidsinformatieblad hebben betrekkin g op de zuivere stof.
De gegevens zijn op de momentele stand van onze kennis gebaseerd, zij zijn echter geen garantie van 
producteigenschappen en funderen geen rechtsverhouding.
Indicatie van wijzigingen: "!" = Data gewijzigd ten opzichte van eerdere versies.

H280 Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.


