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2.2: Незапалим,           5.1: Окисляващо      О: Окислител                           ОПАСНОСТ! 
нетоксичен газ вещество 

 РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И 
ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО. 
1.1. Идентификация на продукта. 
Търговско наименование: ДВУАЗОТЕН ОКИС 
ИЛБ No:1 
Химично описание: Двуазотен окис 
CAS No :010024-97-2 
EC No :233-032-0 
Index No :--- 
Регистрационен номер: Крайният срок за регистрация не е изтекъл. 
Химична формула: N2O.  
1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и 
употреби, които не се препоръчват срещу 
Идентифицирани употреби: Медицински приложения. 
1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност. 
Идентификация на фирмата: 
СOЛ България ЕАД 
 гр. София 
ул. „Владайска река” 12
тел.: (02) 9366449, факс: (02)9367859
Телефон за спешен случай. (02) 9366449
Посоченият телефон е достъпен само в работно време между 09 и 17 часа.
Национален  Телефон за спешен случай: 112      -      24 часа 

 РАЗДЕЛ2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ. 
2.1. Класификация на веществото или сместа: 
Клас на опасност и код на категория, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)
•  Физични опасности:
Оксидиращи газове - Категория 1 - Опасност - (CLP: Окс. газ 1) – H270 
Газове под налягане – втечнен газ – Внимание – (CLP: Сгъстен Газ)-(H280) 
Класификация според Директива ЕС 67/548 или ЕС 1999/45:                О; R8 
 



 2.2. Елементи на етикетиране. 
Етикетиране според Регламент CE 1272/2008 CLP: 
             Пиктограма за опасност 

 
• Код на пиктограмите за опасност:          GHS03 – GHS04 
•   Сигнална дума:                                      ОПАСНОСТ 
Предупреждения за опасности: 
 Н270: Може да предизвика или усили пожар;окислител 
 Н280:Съдържа газ под налягане; може да експлодира при   нагряване.     
• Препоръки за безопасност: 
- Защита:
 Р220: Да се държи/съхранява далеч от облекло/…/горими материали. 
Р244: Почиствайте редуциращите вентили от смазка и масло. 
- Действие: Р370+Р376: При пожар: Спрете теча, ако е безопасно. 
- Съхранение: Р403: Да се съхранява на добре проветриво място.

Етикетиране (ЕО) № 67/548 или ЕО 1999/45: 
• Символ(и)

   

О: Оксидиращ 
R 8 - Пожароопасен при контакт с горими материали.   
S 9 - Съдът да се съхранява на добре проветриво място. 
S 17 - Да се съхранява далече от горими материали 
2.3. Други опасности: Задушлив при високи концентрации. 
Контакт с течността може да причини криогенно изгаряне/замръзване.

РАЗДЕЛ 3. СЪСТАВ / ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ. 
3.1. Вещество / 3.2 Смес.
Вещество. 
Наименование 
на веществото 

Съдържание CAS номер EINCS номер Индекс No Регистрационен 
номер 

Класификация 

Двуазотен окис 100 % 10024-97-2 233-032-0 --------------- 2 О; R8 
.............................. 
Окс. газ 1 (Н270) 
Сгъст. газ (Н280 



Не съдържа никакви други компоненти или примеси, които оказват влияние на 
класификацията на продукта. 
* 1: Изброени в приложение IV / V REACH, освободени от регистрация. 
* 2: Краен срок за регистрация не е изтекъл. 
* 3: Регистрация не се изисква: Вещества, произведени или внесени <1 т / год. 
Не е класифициран като опасно химично вещество. 
Виж Раздел 16 за пълният текст на R- фразите. Виж Раздел 16 за пълният текст на H- 
твърденията. 

РАЗДЕЛ 4. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ. 
4.1. Описание на мерките за първа помощ 
- Вдишване: Изнесете пострадалия от засегнатата зона, носейки самостоятелен апарат за 
дишане. Дръжте пострадалия на топло и отпочинал. Извикайте лекар. Направете изкуствено 
дишане, ако дишането е спряло. 
- При контакт с кожата: Не се очакват нежелани реакции от този продукт. 
- При контакт с очите: Не се очакват нежелани реакции от този продукт. 
- Поглъщане: Поглъщането не се разглежда като потенциален начин на излагане. 
4.2.Най-важните симптоми и ефекти, остри и настъпващи след известен период. 
При високи концентрации може да причини задушаване. Симптомите могат да включват 
загуба на подвижност /съзнание. Пострадалия не може да усети задушаването. 
При ниски концентрации може да предизвика наркотични ефекти. Симптомите може да 
включват замайване, главоболие, гадене и загуба на координация. 
4.3.Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално 
лечение 
Няма. 

РАЗДЕЛ 5. МЕРКИ ПРИ ГАСЕНЕ НА ПОЖАР. 
5.1.Средства за гасене 
- Подходящи средства за гасене на пожар:
Всички познати пожарогасители могат да се използват. 
5.2.Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа 
Специфични опасности: Излагане на огън може да причини пръсване / взрив на бутилките. 
Поддържа горенето. 
Опасни продукти от горенето: Ако са засегнати от пожар, следните токсични и / или 
корозивни изпарения могат да бъдат произведени чрез термично разлагане: 
Азотен оксид / азотен диоксид. 
5.3.Съвети за пожарникарите 
Специфични методи: Спрете изтичането на продукта, ако е възможно. Ограничете 
разрастването на огъня. Охладете застрашените от пожар бутилки с водна струя от предпазна 
позиция. Да не се изпуска замърсена вода в канализацията. 
Специални предпазни средства за пожарникари: Използвайте самостоятелен апарат за 
дишане и химически защитно облекло. 

РАЗДЕЛ 6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ. 
6.1.Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи 
Опитайте се да спрете изтичането. 
Осигурете подходяща вентилация. 
Носете самостоятелен апарат за дишане при влизане в засегнатата зона освен, ако е доказано, 
че атмосферата е безопасна. 
Предотвратете натрупване в канализация, мазета и шахти, или на всяко място, където 
натрупването му може да бъде опасно. 
Следете концентрацията на освободения продукт. 



Премахване на източници на запалване. 
Евакуирайте зоната. 
6.2. Мерки за опазване на околната среда 
Опитайте се да спрете изтичането. 
6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване 
Проветрете зоната. 
6.4. Позоваване на други раздели 
Виж също Раздел 8 и 13.
 
РАЗДЕЛ 7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ. 
7.1. Предпазни мерки за безопасна работа. 
Безопасно използване на продукта: 
Само опитни и правилно инструктирани лица трябва да работят с газове под налягане. 
Продуктът трябва да бъде манипулиран в съответствие с правилата за промишлена хигиена и 
процедурите за безопасност. 
Използвайте само правилно оборудване, което е подходящо за този продукт, доставеното му 
налягане и температура. Свържете се с вашия доставчик на газа в случай на съмнение. 
Не употребявайте масло или грес. 
Да не се пуши по време на работа с продукта. 
Поддържайте оборудването чисто от масло и грес. 
Използвайте само оборудване почистено за работа с кислород и преценено за налягането в 
бутилката. 
Да се проверява за течове преди използване. 
Безопасна работа на съдове за газ: 
Обърнете се към инструкциите за манипулиране на доставчика. 
Обратно всмукване на вода в контейнера трябва да бъде предотвратено. 
Защитете бутилките от физическо увреждане: не влачете, не търкаляте, не пързаляйте, не 
удряйте бутилките. 
При преместване на бутилки, дори и за кратки разстояния, използвайте подходяща ръчна 
количка или кари 
Никога не повдигайте бутилките без предпазните капачки – капачката е предназначена 
единствено за защита на вентила. 
Ако потребителят изпитва някакво затруднение при манипулация с вентила на бутилката да 
преустанови използването и да се свърже с доставчика. 
Никога не се опитвайте да ремонтирате или модифицирате вентилите на контейнера или 
предпазните устройства. 
Повредени вентили следва да бъдат докладвани незабавно на доставчика. 
Дръжте вентилите на резервоарите чисти и без замърсявания особено с масло и вода. 
Затваряйте вентила на контейнерите след всяка употреба и когато са празни дори ако все още 
са свързани с оборудване. 
Никога не се опитвайте да прехвърлите газове от един цилиндър / контейнер на друг. 
Никога не използвайте директен пламък или електрически отоплителни уреди за повишаване 
на налягането на контейнера. 
Не изваждайте или обезобразявайте етикети, предоставени от доставчика, за идентифициране 
на съдържанието на бутилките. 
7.2.Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости. 
Да се съхранява под 50 ° С, в добре проветриво място. 
Съхранявайте отделно от запалими газове и други запалими материали в склада. 
Контейнерите трябва да се съхраняват във вертикално положение и обезопасени, за да се 
предотврати падане. Трябва периодично да се проверява за течове на съхраняваните 
контейнери. 



Да се съхраняват с предпазни капачки и прегради и далеч от източници на топлина и 
запалване. Да се съхранява далеч от запалими материали. 
Спазвайте всички наредби и местните изисквания по отношение на съхранение на 
контейнери. 
Контейнерите не трябва да се съхраняват в условия, които биха могли да предизвикат 
корозия. 
7.3. Специфична употреба (и). 
Няма. 

РАЗДЕЛ 8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯ / ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА. 
8.1. Параметри на контрол 
Граници на експозиция в работна среда 
Двуазотен окис: TLV© -TWA [ppm] : 50 
DNEL: Изчислено ниво без ефект: Няма на разположение. 
PNEC: Предполагаема концентрация без ефект: Няма на разположение. 
8.2. Контрол на експозицията 
8.2.1. Подходящ технически контрол: 
Системите под налягане трябва регулярно да се проверяват за течове. 
Уверете се, че експозицията е под граничните стойности на излагане (ако има такива). 
Трябва да се използват детектори за газ, когато могат да бъдат освободени оксидиращи 
газове. 
Разгледайте разрешителното за работа на системата, например за дейности по поддръжката. 
Да се осигури адекватна обща и локална всмукателна вентилация. 
8.2.2. Индивидуални мерки за защита, например лични предпазни средства: Оценката на 
риска трябва да се извършва и документира за всяка работна точка за оценка на рисковете, 
свързани с използването на продукта и да изберете ЛПС, които съответстват на съответния 
риск. 
Следните препоръки трябва да бъдат взети предвид: 
Да се носят предпазни кожени ръкавици и защитни обувки при работа с цилиндрите. 
Да се носят защитни очила със страничен екран. 
Носете подходяща защита на ръцете, тялото и главата. Носете очила с подходящи лещи с 
филтър при рязане / заваряване. 
8.2.3. Контрол на експозицията на околната среда: : Обърнете се към местните разпоредби 
за ограничаване на емисиите в атмосферата. Вижте раздел 13 за конкретни методи за 
пречистване на отпадъчни газове.

РАЗДЕЛ 9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА. 
9.1. Информация относно основните физични и химични свойства 
Външен вид 
- Физично състояние при 20 ° C / 101.3kPa: Газ. 
- Цвят: Безцветен. 
Мирис: Сладникав. Слаби предупредителни свойства при високи концентрации. 
Точка на топене [° C]: -90,81 
Точка на кипене [° C]: -88,5 
Точка на самозапалване[° C]: Не е приложима за газове и газови смеси. 
Скорост на изпарение (етер = 1): Не се прилага за газове и газови смеси. 
Интервал на възпламеняване [обемни% във въздуха]: Не е запалим. 
Налягане на парите [20 ° C]: 50,8 бара. 
Относителна плътност, газ (въздух = 1): 1.5 
Относителна плътност, течност (вода = 1): 1,2 



Разтворимост във вода [мг / л]: 2,2 
Коефициент на разпределение n-октанол/вода: Не се прилага за неорганични газове. 
Температура на самозапалване [° C]: Не е приложимо. 
Оксидиращи свойства: Окислител. 
9.2. Друга информация 
Други данни: Газ / пари, по-тежки от въздуха. Могат да се натрупат в затворени 
пространства, особено на или под нивото на земята. 
Моларна маса [гр / мол]: 44 
Критична температура [° C]: 36,4 

РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ. 
10.1. Реактивност 
Няма реактивна опасност от ефектите, описани в подразделите по-долу. 
10.2. Химична стабилност 
Реакцията на разпадане на двуазотният оксид е необратима и екзотермична, което води до 
значително повишаване на налягането. 
10.3. Възможност за опасни реакции 
Окислява буйно органични материали. 
10.4. Условия, които трябва да се избягват 
Нагряване. 
10.5. Несъвместими материали 
Може да реагира бурно с горими материали. 
Може да реагира бурно с редуциращи агенти. 
Дръжте оборудването чисто от масло и грес. 
За допълнителна информация относно съвместимостта се отнесете до ISO 11114. 
10.6. Опасни продукти на разпадане 
При нормални условия на съхранение и употреба, не трябва да се произвеждат опасни 
продукти от разлагане. 

РАЗДЕЛ 11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ. 
11.1. Информация за токсикологичните ефекти. 
Остра токсичност: Не са известни токсикологични ефекти от този продукт. 
Корозия / дразнене на кожата: Не са известни ефекти от този продукт. 
Сериозно увреждане на очите / дразнене на очите: Не са известни ефекти от този продукт. 
Респираторна или кожна сенсибилизация: Не са известни ефекти от този продукт. 
Репродуктивна токсичност: Не са известни ефекти от този продукт. 
STOT - еднократна експозиция: Не са известни ефекти от този продукт. 
STOT - повтаряща се експозиция: Не са известни ефекти от този продукт. 
Опасност при вдишване: Не е приложима за газове и газови смеси 

РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА. 
12.1. Токсичност 
Няма налични данни. 
12.2. Устойчивост - разградимост 
Няма налични данни. 
12.3. Потенциал за биоакумулиране 
Няма налични данни. 



12.4. Преносимост в почвата 
Няма налични данни. 
12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB 
Не е класифициран като PBT или vPvB. 
12.6. Други странични ефекти 
Ефект върху озоновия слой: Няма. 
Ефект върху глобалното затопляне: Когато се разреди в големи количества, може да 
допринесе за парниковия ефект. 
Потенциал за глобално затопляне [CO2 = 1]: 298 Преработено 

РАЗДЕЛ 13. ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ. 
13.1. Методи за третиране на отпадъци 
Може да се вентилира в атмосфера на добре проветриво място. 
Да се избягва освобождаване в атмосферата на големи количества. 
Да не се изхвърля на място, където натрупването му може да бъде опасно. 
Вижте кодекса за практика на EIGA (док. 30/10 "Изхвърляне на газове”, на Интернет адрес 
http://www.eiga.org) за повече насоки относно подходящите методи за изхвърляне. 
13.2. Допълнителна информация 
Няма. 

РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ. 
UN №: 1070 
Етикетиране ADR, IMDG, IATA: 

     

                                         

2.2: Незапалим, нетоксичен газ                         5.1.Окисляващо вещество 
Сухопътен транспорт (ADR / RID) 
H.I. nr: 25 
UN точно наименование 
при транспортиране: ДВУАЗОТЕН ОКИС 
Клас на опасност при 
транспортиране: 2 
Класификационен код: 2 О 
Инструкция (и) за опаковане: P200 
Ограничение в тунел: C / E Превоз на резервоари: Забранено преминаването през тунели от 
категория C, D и E;Друг превоз:Забранено преминаването през тунели от категория Е. 
Опасности за околната среда: Няма. 
Морски транспорт (IMDG) 
Точно наименование при 
транспортиране: ДВУАЗОТЕН ОКИС 
Клас: 2.2 
График при авария (EmS) 
- Пожар: F-C 
График при авария (EmS) 



- Разливане: S-W 
Инструкция за опаковане: P200 
Въздушен транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR) 
Точно наименование при транспортиране (IATA): ДВУАЗОТЕН ОКИС 
Клас: 2.2 
Пътнически и товарни самолети: Позволено 
Инструкция за опаковане – 
Пътнически и товарни самолети: 200 
Само товарни самолети: Позволено 
Инструкция за опаковане – само за товарни самолет: 200 
Специални предпазни мерки за потребителите: 
Избягвайте транспортиране с превозно средство, където товара не е разделен от мястото на 
шофьора. 
Уверете се, че водача на превозното средство е наясно с потенциалните опасности от товара и 
знае какво да прави в случай на авария или извънредна ситуация. 
Преди транспортиране на продукта: 
  Убедете се, че съдовете са обезопасени; 
 Убедете се, че вентилите на бутилките са затворени и не пропускат; 
 Убедете се, че механизма за защита на вентила е здрав; 
 Убедете се, че има достатъчна вентилация; 
 Съобразете се с приложените правила. 

РАЗДЕЛ 15. НОРМАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ. 
15.1. Нормативни уредби/законодателство за безопасност, здраве и околна среда, 
специфични за веществото или сместа. 
Законодателство на ЕС 
Ограничения за използване: Няма. 
Saveso Директива 96/82/ЕО: Записани. 
Уверете се, че се спазват национални/местни наредби. 
15.2. Оценка на химичната безопасност (ОХБ). 
Този продукт или е освободен от REACH, не отговаря на минималните обеми за ОХБ или 
ОХБ все още не е извършена. 

РАЗДЕЛ 16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ. 
Указание за необходимост от промени: Ревизиран информационен лист за безопасност в 
съответствие с Регламент (ЕС) № 453/2010. 
Съвети за обучение: Уверете се, че операторите разбират опасността от обогатяване с 
кислород. 
Списък на пълния текст на R - фразите в раздел 3: 
R8 : Пожароопасен при контакт с горими материали 
Списък на пълния текст на Н - предупрежденията в раздел 3: 
Н270: Може да предизвика или усили пожар;окислител. 
Н280: Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване. 
Допълнителна информация: 
Този Информационен лист за безопасност е създадена в съответствие с приложимото 
Законодателството на Европейския Съюз. 
Класификация в съответствие с методите за изчисление на Регламент (ЕО) 1272/2008 CLP / 
(ЕО) 1999/45 DPD. 
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ. 
Данните, посочени в този документ, се смята, че са правилни по време на подготвянето за 
печат. 



Въпреки, че всичко е взето под внимание при подготовката на този документ, ние не носим 
никаква отговорност за наранявания или щети, получени от употребата на веществото и 
същите не могат да бъдат приети. 
Преди да използвате този продукт във всеки нов процес или експеримент, проучете 
съвместимостта на материала и извършете проучване за безопасност. 
Този документ е изготвен в съответствие с изискванията за ИЛБ на националните кодекси за 
добри практики. 
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Информацията в този лист за безопасност е 
получена от източници, които смятаме за надеждни. Въпреки това, информацията е 
предоставена без никаква гаранция, изрична или косвена, относно нейната коректност. 
Условията и методите на боравене, съхранение, употреба или изхвърляне на продукта са 
извън нашия контрол и могат да бъдат извън нашите компетенции. За тази и други причини, 
ние не носим отговорност и изрично се отказваме от отговорност за загуби, щети или 
разходи, произтичащи от или по някакъв начин, свързани с боравене, съхранение, употреба 
или изхвърляне на продукта. Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен и 
трябва да се използва само за този продукт. Ако продуктът се използва като компонент на 
друг продукт, информацията в този лист може да не е приложима. 


