
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО И ФИРМАТА.
1.1. Наименование на веществото: ТЕЧЕН АЗОТ
1.2. Химична формула: N2

Регистрация, съгласно REACH: не се изисква.
Азотът е включен в Приложение IV/V на REACH, освободен от регистрация.
1.3. Употреба: като хладилен агент за консервация на живи тъкани, семенни продукти и др. След 
газифициране – за продухване и инертизация на реактори и резервоари, защита и пренасяне на вещества, 
чувствителни към кислород, терморегулация и охлаждане на храни и химични реакции, химическа 
промишленост, термична обработка на метали, разбъркване на стоманата, дегазация на алуминия, 
обрязване на каучук, сгъстен газ в производството на пластмаса, замразяване, пакетиране на хранителни 
продукти в променлива среда, защита на
обратната страна на заварките и други.
1.4. Данни за фирмата доставчик:

СОЛ България” ЕАД
Гр.София 
ул. „Владайска река” 12
тел.: (02) 9366449, факс: (02)9367859
1.5. Телефон за спешен случай. (02) 9366449
Посоченият телефон е достъпен само в работно време между 9 и 17 часа.
2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ.
Класификация на веществото:
Класификация според Директива ЕС 67/548: Продуктът не се класифицира в съответствие с 
Директивата.
Идентификация на опасностите, съгласно Регламент ЕС 1272/2008 (CLP):
Класификация според Регламент
CE 1272/2008 CLP: Охладен втечнен газ
- Физични опасности:
 Съдържа втечнен газ - може да причини криогенни изгаряния или наранявания – Внимание (Н281)
Етикетиране:

- Пиктограма
- Сигнална дума: ВНИМАНИЕ!
Предупреждение за опасности:
 Н281: Съдържа охладен газ; може да причини криогенни изгаряния или наранявания
Препоръки за безопасност:
- Защита 
Р282: Носете предпазващи от студ ръкавици/маска за лице/защитни очила.
- Действие
Р336: Размразете замръзналите части с хладка вода. Не разтривайте засегнатата област.
Р315: Незабавно потърсете медицински съвет/помощ.
- Съхранение: 
Р403: Да се съхранява на добре проветриво място.
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ОПАСНОСТИ! Течност и газ под налягане. Може да причини много бързо задушаване, да предизвика 
замайване и сънливост. При контакт на течността с кожата предизвиква измръзване.
Препоръчва се са мостоятелен (индивидуален) апарат за дишане за спасяване на работниците.
ВДИШВАНЕ: Малки концентрации могат да причинят главоболие, замайване, възбуда, голямо отделяне 
на слюнка, повръщане.
КОНТАКТ С КОЖАТА: Течността причинява измръзване.
ПОГЛЪЩАНЕ: Измръзване на устата в резултат на контакта с течността.
КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Няма данни за неблагоприятни ефекти от парите. Течността може да причини 
измръзване.
Не е опасен за околната среда.
3. СЪСТАВ НА ВЕЩЕСТВОТО.
3.1. Обща характеристика на химичните вещества и тяхното процентно съдържание.
Показатели Гранични 

стойности
CAS номер EINCS номер

Съдържание азот, %
Съдържание на кислород,%

99,9
0,01

7727-37-9
7782-44-7

231-783-9
231-956-9

3.2. Класификация, съгласно Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и 
етикетиране на химични вещества и препарати.
Азотът не е класифициран като опасно химично вещество.
4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ.
ВДИШВАНЕ: Изнесете пострадалия от опасната зона на чист въздух. Подайте кислород, ако дишането е 
затруднено. Потърсете квалифицирана медицинска помощ.
КОНТАКТ С КОЖАТА: Контактът с течен азот предизвиква измръзване на засегнатата тъкан до степен 
изгаряне. Прекратете действието на студа. Поставете суха стерилна марля върху засегнатото място. 
Потърсете квалифицирана медицинска помощ.
ПОГЛЪЩАНЕ: Този продукт е газ при нормално налягане и температура.
КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Незабавно измийте очите с вода в продължение на 15 минути. Потърсете
специализирана медицинска помощ.
5. МЕРКИ ПРИ ГАСЕНЕ НА ПОЖАР.
5.1. Средства за гасене на пожар.
Не запалим. При наличие на пожар в присъствие на азот използвайте наличните средства за гасене на 
пожара.
5.2. Продукти от изгарянето.
Няма.
5.3. Специфични опасности.
Евакуирайте от района целия персонал, незает с гасенето на пожара.
5.4. Специални предпазни средства за пожарникари.
Специално устойчиво на висока температура облекло, ръкавици, ботуши, дихателен апарат (Сатурн, 
Дрегер).
ГРАНИЦИ НА ЗАПАЛИМОСТ ВЪВ ВЪЗДУХА, %: не са приложими.
6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ.
6.1. Лични предпазни мерки.
Използвайте личните предпазни средства – специално устойчиво на ниска температура облекло, 
ръкавици, ботуши, предпазни очила или екран.
При изтичане на течен азот, незабавно евакуирайте целия персонал от опасната зона.
Използвайте дихателен апарат, ако е необходимо.
Прекратете изтичането на азота.
Осигурете вентилация в помещението.
6.2. Защита на околната среда.
Опитайте се да спрете изтичането. Предпазете от навлизане в канали, сутерени, работни помещения или 
на други места, където натрупването може да бъде опасно.
7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ.
7.1. Работа.
Използвайте лични предпазни средства – специално устойчиво на ниска температура облекло, ръкавици, 
ботуши,предпазни очила или екран. Отваряйте бавно вентилите. Ако вентилите се отварят трудно, 
спрете работата и се обадете на своя доставчик. Избягвайте контакт с течността.
7.2. Съхранение.
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За съхраняване на течен азот се използват криогенни стационарни и транспортни съдове със специална 
изолация(резервоари, цистерни).
Съхранявайте далеч от източници на огън и топлина.
8. КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА.
8.1. Граници на експозиция.
Азотът не е класифициран като опасно химично вещество. Няма данни за гранични концентрации.
8.2. Контрол на експозиция.
Осигурете надеждна вентилация в помещенията за съхраняване.
Да се съхранява далече от източници на огън, топлина.
8.2.1. Контрол при експозиция в работна среда.
Да се осигури естествена и/или принудителна вентилация за предпазване от задушаване с азот при 
вдишване.
Осигуряване на лични предпазни средства - специално устойчиво на ниска температура облекло, 
ръкавици,ботуши, предпазни очила, дихателен апарат (Сатурн, Дрегер).
Защита на дихателните пътища.
Течният азот е силно летлив - осигуряване на естествена и/или принудителна вентилация и дихателен 
апарат (Сатурн, Дрегер).
Защита на ръцете.
Използвайте специални ръкавици, устойчиви на ниски температури.
Защита на очите.
Използвайте специални предпазни очила или екран.
Защита на кожата и тялото.
Използвайте специални устойчиви на ниска температура облекло и ботуши.
8.2.2. Контрол на експозицията на околната среда.
Да не се изпуска в затворени пространства, особено в ниските земни нива.
9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА.
Химическа серия Неметал
Група, Период, Блок                                                    5А, 2, р
Външен вид                                                                          Безцветен газ
Свойства на атома
Атомна маса                                                                        14,0067 u
Атомен радиус (calc)                                                          65 (56)pm
Ковалентен радиус                                                            75 pm
Радиус на Ван дер Ваалс                                              155 pm
Електронна конфигурация                                             1s22s22p3

e- на енергийно ниво                                                          2,5
Оксидационни състояния (оксиди)                              +3,5,2,0,-3
Кристална структура                                                          Хексагонална
Физични свойства
Агрегатно състояние                                                             Газ
Плътност                                                                                    1,2506 kg/m3

Температура на топене                                                        63,14 К (-210 оС)
Температура на кипене                                                       77,35 К (-195,8 оС)
Моларен обем                                                                         13,54х10-3

 mol/ m3

Специфична топлина на топене                                     0,3604 kJ/mol
Специфична топлина на изпарение                              2,7928 kJ/mol
Налягане на парата                                                              NA Pa при NA K
Скорост на звука                                                                    334,5 m/s при 20К
Други
Електроотрицателност                                                        3,04 (скала на Паулинг)
Специфичен топлинен капацитет                                   1040 J/(kg.K)
Специфична електропроводимост                                  NA S/m
Топлопроводимост                                                                 0,02598 W/(m.K)
Йонизационен потенциал                                                   1402,3 kJ/mol

• Critical temperature  : -147 °C 
• Critical pressure  : 33.999 bar 

• Critical density  : 314.03 kg/m3
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Химични свойства
Азотът е изключително инертен неметал, поради здравата тройна ковалентна връзка в молекулите му. 
Той реагира с:
1. Кислород – пряко се образуват NO, N2O, NO2, N2O3, N2O5.
2. Водород – образува амоняк (NH3).
3. Метали – при високи температури – образуват се соли (нитриди).
Азотът е твърде малко разтворим във вода.
10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ.
10.1. Стабилност.
Продуктът е стабилен при спазване на условията за съхранение.
10.2. Условия, които трябва да се избягват.
Близост до източници на топлина и огън.
10.3. Материали, които трябва да се избягват (несъвместимост).
При определени условия азотът може да реагира с литий, титан и магнезий до образуване на нитриди. 
При висока температура също може да реагира с кислород и водород.
10.4. Опасни продукти на разпадане.
Няма.
11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ.
Не са известни токсикологични ефекти от този продукт.
12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА.
12.1. Екотоксичност.
Азотът не е токсичен и не замърсява почвата и водната среда.
12.2. Подвижност.
Виж. 12.1.
12.3.Биоакумулиране.
Продуктът не проявява никакви биоакумулационни свойства.
13. ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ.
Не се опитвайте да изпускате остатъчното или неизползваното количество. Обадете се на своя доставчик.
14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ.
- UN №: 1977
- Етикетиране ADR:

2.2: Незапалим, нетоксичен газ
- ADR/RID H.I. nr: 22
- Наименование
при транспортиране: АЗОТ, ОХЛАДЕН ВТЕЧНЕН
- ADR клас: 2
- ADR/RID код за класификация: 3 А
- Указания за опаковане: Р203
- Друга транспортна информация: Течният азот се транспортира в специални криогенни съдове 
(цистерни) с изправни предпазни клапани, мембрани и отворен вентил към атмосфера.
Преди транспортиране на продукта:
• Убедете се, че съдовете са обезопасени;
• Убедете се, че вентилите са затворени и не пропускат;
• Убедете се, че механизма за защита на вентила е здрав;
• Съобразете се с приложените правила.
15. НОРМАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ.
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Информационният лист за безопасност е изготвен във връзка с изискванията на Регламента 
REACH,Регламент ЕС 1272/2008 (CLP), стандарти и законодателство в областта на здравето, 
безопасността и околната среда.
16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ.
Стандартни текстове предупреждаващи за риска, свързан с използването на опасното химично вещество 
(R-фрази): Няма
Стандартни текстове даващи съвети за безопасно съхранение и използване на опасното химично 
вещество (S-фрази):
S9: Съдът да се съхранява на добре проветриво място.
S23:Да не се вдишват парите.
Символ: Няма

„СОЛ  България” ЕАД моли всички, които използват течен азот да се запознаят с 
информационният лист за безопасност и да разберат опасностите от този продукт и информацията 
за безопасност.
Този документ е предназначен само за указание за правилна и безопасна работа с продукта от служители 
и клиенти с подходящо обучение. Лицата, получаващи тази информация трябва да направят независима 
преценка за определяне на пригодността й за конкретната цел.
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