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1. Všeobecne 

Projekt „Modernizácia klimatizačnej jednotky v Matejovom dome“ rieši výmenu 

existujúcich klimatizačných jednotiek. Projekt je vypracovaný v súlade s požiadavkami 

investora, pričom sú rešpektované dotknuté normy a vyhlášky.  

Projekt je vypracovaný v stupni realizačného projektu, pričom nerieši konštrukčno-

dodávateľskú dokumentáciu, ktorú si v potrebnom rozsahu a podrobnostiach musí zabezpečiť 

investor (dodávateľ) v rámci svojej dodávky.  

2. Východiskové podklady  

Pri spracovaní  projektu boli použité a zohľadnené nasledovné podklady, normy a právne 

predpisy: 

- Projekt „Modernizácia nových rozvodov klimatizačnej jednotky v Matejovom dome“ 

časť: ROZVODY KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ, z 08/2019. 

- Projekt „Výpočet tepelných strát“ z 11/2017, číslo zákazky 20/2017. 

- Projekt „Výpočet tepelných strát doplnenie“ z 03/2018. 

- Požiadavky a konzultácie so stavebníkom a realizátorom stavby.  

- Výkresová dokumentácia stavebnej časti.  

- Technické podklady existujúcich klimatizačných zariadení. 

- STN EN 15251 Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie 

a hodnotenie  energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav 

prostredia, osvetlenie a akustika. 

- STN EN 378 - 1 Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť 

a ochranu životného prostredia. Časť 1: Základné požiadavky, definície, klasifikácia 

a kritériá. 

- STN EN 378 – 2 Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť 

a ochranu životného prostredia. Časť 2: Návrh , konštrukcia, skúšanie, označovanie 

a dokumentácia. 

- STN EN 378 – 3 Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť 

a ochranu životného prostredia. Časť 3: Miesto inštalácie a ochrana personálu. 

- STN EN 378 – 4 Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť 

a ochranu životného prostredia. Časť 4: Prevádzka, údržba, opravy a regenerácia. 

- STN EN 12263  Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Bezpečnostné spínacie 

zariadenia, na obmedzovanie tlaku, Požiadavky a skúšky. 

- STN EN 12284  Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Ventily, Požiadavky, skúšanie 

a označenie. 

- STN EN 13313 Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Odborné znalosti osôb. 

- STN 73 0540 - 3 Tepelná ochrana budov, časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných 

výrobkov. 

- STN 73 0802    Požiarna bezpečnosť stavieb. 

- STN 73 0526    Prípustné hladiny hluku. 
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- STN EN ISO 13 585  Tvrdé spájkovanie. Skúška spájkovača. 

- STN EN ISO 15607 Stanovenie a schválenie postupov zvárania kovových materiálov. 

Všeobecné zásady. 

- Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

- NV (Nariadenie vlády) SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie 

bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v znení NV SR č. 104/2015 Z. z. 

- NV SR č. 436/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách 

a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády SR 

140/2011 Z. z.. 

- NV SR č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu. 

- NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

pri používaní pracovných prostriedkov. 

- NV SR č. 392/2006 z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na pracovisko. 

- NV SR č. 395/2006 z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie  a používanie 

osobných ochranných pracovných prostriedkov. 

- Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. - O ochrane pred požiarmi. 

- Vyhláška MV SR č. 94/2004 - Technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri 

výstavbe a pri užívaní stavieb. 

- Vyhláška MPSVaR SR č.508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými vyhradenými zariadeniami. 

- Vyhláška MPSVaR SR  č.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach. 

- STN EN ISO 12100 (83 3001) Bezpečnosť strojov. Všeobecné zásady konštruovania 

strojov. Posudzovanie a znižovanie rizika. 

- STN EN ISO 14122-1(83 3102)  Bezpečnosť strojov. Stabilné prostriedky na prístup 

k strojom. Časť 1: Výber pevných prostriedkov na prístup a všeobecné požiadavky. 

Uvedené normy a právne predpisy je povinný rešpektovať dodávateľ stavby počas  

realizácie stavby, ako aj užívateľ stavby počas užívania stavby.  

Vyhradené technické zariadenia 

Ako médium (chladivo) medzi vonkajšími a vnútornými jednotkami sa používa 

(refrigerant) R 410 A, prúdiaci v medených izolovaných rúrkach. Podľa vyhlášky MPSVaR SR 

č. 508/2009 Príloha 1, časť I - klimatizačné zariadenie obsahuje TZ zaradené do skupiny Ab2 

resp. vyhradených technických zariadení tlakových vzhľadom na množstvo predpokladaného 

refrigerantu R 410 A v chladiacich okruhoch 20 kg (menšie ako 25 kg)  sú klimatizačné 

zariadenia podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 príloha 1 časť IV zaradené do skupiny 

chladenie a mrazenie Bi vyhradených  technických zariadení plynových (množstvo plynu od 3 

kg do 25 kg). 
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Pred uvedením klimatizačného zariadenia do prevádzky je na zariadeniach tlakových 

ako aj plynových podľa prílohy č. 9  vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. požadovaná prvá 

úradná skúška „Oprávnenou právnickou osobou“, na VZT PZ a TZ skupiny A v zmysle 

vyhlášky č. 508/2009. 

3. Základné údaje pre dimenzovanie klimatizačných zariadení.  

Klimatizačné zariadenia boli navrhnuté v projekte „Prestavba objektu Matejov dom – 1. 

časť Námestie S. Moysesa č. 20 Banská Bystrica – časť: Klimatizácia“. Okrajové teplotné 

podmienky boli v uvedenom projekte nasledovné: 

Te/leto = +32°C, Te/zim = - 18°C, Ti = +18 až 20°C, vlhkosť 40-60 %.  

Uvedený projekt bol zrealizovaný avšak morálna a technická životnosť klimatizačných 

zariadení je obmedzená, je nutné pristúpiť k ich výmene. Na základe uvedeného požiadal 

investor o výmenu existujúcich klimatizačných zariadení za nové.  

Pri návrhu nových klimatizačných zariadení sa vychádzalo z projektu „Výpočet tepelných 

strát“ z 11/2017, číslo zákazky 20/2017 a z projektu „Výpočet tepelných strát doplnenie“ 

z 03/2018. 

4. Popis stavby  

Jedná sa objekt „Matejov dom“ na Nám. Š. Moysesa 20, 974 01 Banská Bystrica, ktorý 

pozostáva z prízemia a štyroch poschodí a dvojpodlažného podkrovia. Jedná sa prevažne 

o kamennú stavbu s drevenými trámami a v niektorých častiach drevenými podlahami. Tento 

objekt bol zreštaurovaný a dotknutá výkresová dokumentácia slúžila ako podklad 

k vypracovaniu tohto projektu. Matejov dom je objekt, ktorý spadá pod kompetencie 

Pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, ktorý k akcii „Modernizácia nových rozvodov 

klimatizačnej jednotky v Matejovom dome“ vydal stanovisko. To bolo zohľadnené pri riešení 

tohto projektu.  

V rámci projektu je riešený návrh výmeny existujúcich klimatizačných jednotiek za nové. 

K ním prislúchajúce trasy rozvodov chladiaceho média v súlade s vyjadrením Pamiatkového 

úradu v Banskej Bystrici sú riešené v samostatnom projekte, ktorý slúžil ako podklad 

k vypracovaniu tohto projektu. Navrhované klimatizačné jednotky nahradia tie existujúce 

v priestoroch expozícií na prvom až treťom poschodí a depozitárov na štvrtom poschodí 

a v priestoroch podkrovia.  

5. Technický popis klimatizačných zariadení a rozvodov 

Projekt „Prestavba objektu Matejov dom – 1. časť Námestie S. Moysesa č. 20 Banská 

Bystrica – časť: Klimatizácia“ riešil požiadavku investora, ktorou bolo vytvoriť v priestoroch 

expozícií a depozitárov komfortné prostredie s chladením a odvlhčením v letnom období 

a s vykurovaním, resp. zvlhčením v zimnom období. Za týmto účelom bol navrhnutý 

klimatizačný VRV systém umožňujúci chladenie v lete a vykurovanie v zime. Ako chladiace 

médium bolo navrhnuté chladivo Refrigerant R 410 A. Vonkajšia jednotka je umiestnená v druhom 

podlaží podkrovia v strojovni klimatizácie. Odvod vzniknutého tepla od jednotky je riešený výfukovým 

nadstavcom z pozinkovaného potrubia na vonkajšiu fasádu, prívod vzduchu na chladenie jednotky je 

riešený cez protidažďovú žalúziu z exteriéru. V jednotlivých klimatizovaných miestnostiach sú 

umiestnené vnútorné nástenné klimatizačné jednotky. Ovládanie je lokálne v každej miestnosti 
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nástennými regulátormi (alebo diaľkovými ovládačmi pripevnenými na stene) s možnosťou nastavenia 

požadovanej teploty. Centrálne ovládanie s možnosťou prednostného programovania požadovaných 

hodnôt v jednotlivých miestnostiach ovládačom umiestneným na prízemí v pokladni.  

Výmenu existujúcich rozvodov média klimatizačných zariadení rieši projekt „Modernizácia 

nových rozvodov klimatizačnej jednotky v Matejovom dome“. V rámci riešenia umiestnenia 

navrhovaných rozvodov klimatizačných zariadení sa prihliadalo aj na pokyny Pamiatkového úradu 

v Banskej Bystrici. Navrhované rozvody sú riešené formou troch stúpačiek, z ktorých sú napájané 

jednotlivé klimatizačné jednotky. Navrhované klimatizačné rozvody budú tvorené izolovaným Cu – 

potrubím, ktoré v prechodoch jednotlivých podlaží bude opatrené protipožiarnymi páskami ako 

požiarne uzávery. Aj v rámci nových rozvodov bude ako chladiace médium použitý Refrigerant R 410 

A, pričom pre všetky klimatizačné zariadenia pri prvom tlakovaní je požadovaná prvá úradná 

skúška. Nové klimatizačné rozvody budú vedené po stenách, uchytené objímkami určenými 

dodávateľom stavby a kryté bielymi plastovými lištami.  

Tento projekt nerieši elektrické napojenie klimatizačných zariadení ani odvod kondenzátu 

od vnútorných klimatizačných jednotiek, nakoľko tieto boli riešené v predchádzajúcom 

projekte a sú už zrealizované. Tento projekt rieši návrh a  osadenie nových klimatizačných 

jednotiek, ktoré budú osadené približne na miesta pôvodných klimatizačných zariadení, tak aby 

bolo možné ich napojenie na pôvodné elektrické rozvody a rozvody zdravotechniky.  

Napojenie klimatizačných zariadení na nové klimatizačné rozvody a trasu nových 

klimatizačných rozvodov rieši projekt „Modernizácia nových rozvodov klimatizačnej jednotky 

v Matejovom dome“. Presná trasa klimatizačných rozvodov v podkroví bude spresnená po 

odkrytí sadrokartónov.  

6. Technické a výkonové parametre 

Pre dosiahnutie technických a záručných podmienok výrobcu, ako aj projektovaných 

parametrov klimatizačných zariadení je nutné dodržať nasledovné podmienky: 

- montáž klimatizácie bude vykonaná odborne k tomu oprávnenou organizáciou, 

- nadväzujúce napojenie na existujúce rozvody elektriky a zdravotechniky musia byť 

vykonané odborne, v súlade s podkladmi a požiadavkami, ktoré boli jasne definované 

v podkladoch pre dotknuté profesie a pokynmi výrobcu, 

- po montáži budú zariadenia riadne vyregulované, odskúšané a bude vykonaná skúšobná 

prevádzka v rozsahu 72 hodín, obsluha bude preukázateľne zaučená a oboznámená 

s funkciou a prevádzkou zariadení, 

- zariadenia budú riadne udržiavané, v prevádzke sa budú dodržiavať prevádzkové 

predpisy pre jednotlivé elementy a to podľa technickej dokumentácie dodanej 

výrobcom, ktorá je súčasťou dodávky jednotlivých prvkov systému.  

V systéme klimatizačných rozvodov je ako médium použite ekologické chladivo R 410 A. 

Prepojenie klimatizačných jednotiek je navrhnuté izolovaným Cu-potrubím. Pri prechode Cu-

potrubia cez stenu je potrebné uvedené potrubie uložiť do chráničiek príslušnej dimenzie. 

Potrubie musí byť vedené tak, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu.  
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Všetky zvislé vedenia (stúpačky) rozvodu izolovaného Cu-potrubia budú vedené 

v plastových lištách. V prípade hlásenia poruchy je nutné privolanie servisných technikov, 

ktorý následne odstránia poruchu alebo poškodenie Cu-potrubia. Servisný technici budú 

vybavení lokálnym zariadením na meranie množstva chladiva R 410 A v priestore.  

Vlastnosti chladiva R 410 A, ako aj zaobchádzanie s chladivom sú uvedené v „Karte 

bezpečnostných údajov“ viď príloha č. 1. 

7. Skúšky 

Po ukončení montáže chladiacich zariadení prevedie montážna firma tlakové skúšky. 

Skúšky stlačeným dusíkom budú vykonané na celom zariadení. V rámci skúšok sa nastavia 

a overia parametre predpísané projektom a výrobcom klimatizačných zariadení.  

Podľa článku 5.3.22 STN EN 378-2 bude skúška prevedená s tlakom: 

Ps= 1,43 × Pmax (presné hodnoty budú určené po ukončení verejného obstarávania) 

Ps – skúšobný tlak, Pmax – maximálny prevádzkový tlak  (bar). 

Kontrola pretlaku bude vykonaná deformačným tlakomerom s rozsahom od 0 do 100 bar 

s triedou presnosti 0,6 %.  

Čas priebehu skúšky bude minimálne 60 minút, pričom o výsledku skúšky sa vykoná zápis, 

ktorý bude súčasťou odovzdávacieho protokolu. Počas prevádzkovej skúšky sa zaškolí budúca 

obsluha o čom sa taktiež vykoná zápis.  

8. Skúška tesnosti 

Počas trvania pevnostnej tlakovej skúšky nie sú namontované tlakové poistné zariadenia 

a ovládacie zariadenia. Po úspešnej tlakovej skúške sa tieto zariadenia opäť namontujú 

a vykoná sa skúška tesnosti. Skúška tesnosti bude vykonaná tlakom:  

Pst= Pmax + 0,1 × Pmax (presné hodnoty budú určené po ukončení verejného obstarávania) 

Pst – skúšobný tlak tesnosti, Pmax – maximálny prevádzkový tlak (bar). 

Meranie bude vykonané deformačným tlakomerom s rozsahom od 0 do 100 bar 

s presnosťou merania 0,6 %. O výsledku skúšky sa vykoná zápis. Skúšky musia byť doložené 

protokolárnym zápisom s podpisom a s uvedením kalibračného protokolu skúšobného 

manometra.  

Chráničky je potrebné po pevnostných tlakových skúškach a zaizolovaní potrubia utesniť 

mäkkým tesnením. Spoje sa budú skúšať detekčnou súpravou.  

V prípade neúspešnej skúšky tesnosti sa musia všetky spoje opraviť a skúška tesnosti 

zopakovať, až kým nebude úspešná.  

Po pevnostnej skúške a skúške tesnosti a pred tým ako sa zariadenie prvýkrát uvedie do 

prevádzky, musí sa vykonať funkčná skúška všetkých elektrických rozvodov. Zariadenie 

nesmie byť dané do prevádzky bez vykonanej pevnostnej skúšky a skúšky na tesnosť !!!  

Pred naplnením chladiva je potrebné zo zariadenia odstrániť nekondenzujúce plyny (dusík) 

a zariadenie vysušiť vákuovaním. Po vykonaní vákuovania sa prevedie napustenie okruhov 

chladivom a prevádzkovými médiami.  
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9. Nátery a izolácie 

Zariadenie je dodané s konečnou povrchovou úpravou Kovové držiaky, podpery, závesy 

potrubia budú natreté jedenkrát základným a dvojnásobným vrchným syntetickým náterom. 

Medené potrubie medzi vonkajšími a vnútornými jednotkami bude izolované. 

10. Pokyny pre montáž 

Montáž klimatizačných zariadení je potrebné vykonať podľa projektovej dokumentácie, 

platných STN a právnych predpisov SR a podľa príslušných manuálov, ktoré sú k dispozícii 

pre zariadenia klimatizácie od príslušného výrobcu. Postup montáže klimatizačných zariadení 

musí byť zosúladený s postupom a pripravenosťou stavby nadväzujúcich profesií.  

11. Požiadavky na nadväzné práce  

Stavebné práce – v rámci stavebnej prípravy budú vyhotovené otvory pre vedenie a prestupy 

izolovaného Cu-potrubia v deliacich konštrukciách a po ukončení montáže budú otvory utesnené 

a zaizolované. 

Elektroinštalácia – zabezpečiť napojenie klimatizačných zariadení v súlade s projektovou 

dokumentáciou a pokynmi výrobcu klimatizačných zariadení, v súlade s ovládaním podľa požiadaviek 

a popisu (existujúce rozvody). 

Zdravotechnika – u zariadení, pri ktorých je potrebné zabezpečiť odvod kondenzátu toto zabezpečiť 

napojením na odtok cez sifón (existujúce rozvody). 

12. Hygiena, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana 

Navrhnuté vzduchotechnické zariadenie zabezpečuje v  priestore dostatočné vetranie, 

s príslušnou výmenou vzduchu s dôrazom na dodržanie dovolenej hladiny hluku. 

Elektroinštalácia musí byť vykonaná odborne podľa platných STN, elektrické rozvody 

musia byť vodivo pospájané a vodivo prepojené a všetky klimatizačné zariadenia musia byť 

uzemnené. 

Časti klimatizácie siahajúce nad, resp. mimo obrys objektu administratívnej budovy musia 

byť chránené proti účinkom atmosférickej elektriny. 

Na klim. potrubia, ktoré prechádzajú cez požiarne deliace konštrukcie požiarnych úsekov 

osadiť požiarne uzávery v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 a následných požiarnych 

noriem. 

Počas všetkých stavebných a montážnych prác je nevyhnutné dodržiavať všetky 

bezpečnostné predpisy v zmysle vyhlášky MPSVaR SR  č.147/2013 Z. z., ako aj všetky ďalšie 

predpisy výrobcu technických zariadení o bezpečnosti práce. 

Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a 

ochrany zdravia pracovníkov a životného prostredia na stavenisku, či už pri prácach HSV, PSV 

alebo montáži technologického zariadenia. 

Podľa vyhl. 508/2009 Z. z. § 8 Technické zariadenia môžu byť v prevádzke len  vtedy, ak 

vyhovujú podmienkam, ktorých splnením neohrozujú život a zdravie osôb ani materiálne 

hodnoty. V zmysle § 6 tejto vyhlášky je potrebné vopred stanoviť vzájomné vzťahy, záväzky a 

povinnosti z oblasti bezpečnosti práce medzi účastníkmi výstavby. 

Spájkovať medené potrubie môžu len pracovníci, ktorí majú certifikát podľa STN EN ISO 
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13585 Tvrdé spájkovanie. Skúška spájkovača. 

13. Obsluha a údržba 

Klimatizačné zariadenia môžu obsluhovať a vykonávať na nich údržbu len osoby, ktoré 

spĺňajú požiadavky  STN EN 13313, sú staršie ako 18 rokov, fyzicky a duševne zdravé. Musia 

byť oboznámení s funkciou zariadenia a zaučení na jeho obsluhu. 

14. Posudzovanie neodstrániteľných rizík a ohrození 

Projekt je vypracovaný v súlade s platnými právnymi predpismi SR a STN, ktoré sú 

uvedené v kapitole 2 tejto technickej správy, v ktorých sú už zahrnuté riziká a ohrozenia, ktoré 

môžu vzniknúť počas výstavby, respektíve prevádzky stavby.  
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Príloha č. 1 – Vlastnosti chladiva R410 A – údaje z Karty bezpečnostných údajov 
1 Informácie o zložení látky alebo prípravku 
  Výrobok obsahuje tieto nebezpečné látky:  

  

Chemický názov Číslo CAS Číslo ES/EINECS Klasifikácia Koncentrácia [%] 

Difluorethan (R32)   75-10-5 200-839-4 F+; R12 23 

Pentafluorethan (R125) 354-33-6 206-557-8   25 
 

2 Údaje o nebezpečnosti látky alebo prípravku 

  
Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na zdravie človeka pri používaní látky / prípravku: Pary sú ťažšie než vzduch, môžu 

spôsobiť vytlačenie kyslíka.  
  Rýchle odparenie kvapaliny môže spôsobiť omrzliny. 

  
Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na životné prostredie pri používaní látky / prípravku: Látka nebezpečná pre ozónovú 

vrstvu. 

3 Pokyny pre prvú pomoc 

3.1 Všeobecné pokyny: postihnutého dopraviť na čerstvý vzduch, udržovať v kľude a teple. Privolať lekára. Pri zástave dýchania použiť 

umelé dýchanie. 
3.2 Pri vdýchání: Ísť na čerstvý vzduch, použiť kyslík alebo umelé dýchanie. Nepodávať adrenalín ani jeho deriváty. 
3.3 Pri styku s kožou: Vyzliecť postriekaný odev, opláchnuť veľkým množstvom vlažnej vody. 
3.4 Pri zasiahnutí očí: Vypláchnuť veľkým množstvom vody cca 15 min., konzultovať s lekárom 
3.5 Pri prehltnutí: nie je považované za možný spôsob expozície 
4 Opatrenie pre hasičský zásah 
4.1 Vhodné hasiace prostriedky: všetky 
4.2 Nevhodné hasiace prostriedky: - 
4.3 Zvláštne nebezpečie: vznik pretlaku 
4.4 Zvláštne ochranné prostriedky pre hasičov: použite dýchací prístroj 
4.5  Ďalšie údaje: obaly je treba chladiť prúdom vody 
5 Opatrenie v prípade náhodného úniku 

5.1 Bezpečnostne opatrenie na ochranu osob: Odveďte osoby do bezpečia. Postarajte sa o vetranie. Používajte osobné ochranné pomôcky. 
5.2 Bezpečnostné opatrenie na ochranu životného prostredia: Podľa možností zabráňte vniknutiu do okolia. 
5.3 Doporučené metódy čistenia a zneškodňovania: Odparí sa. 
5.4 Ďalšie údaje:  
6 Pokyny pri manipulácii a skladovaní 

6.1 Pokyny pri manipulácii: Používajte len v dobre vetraných priestoroch. Nevdychujte. Za zvýšeného tlaku môže tvoriť horľavú zmes so 

vzduchom pokiaľ je podiel vzduchu vyšší ako 60 %.  
6.2 Pokyny pri skladovaní: Skladovať na dobre vetranom mieste mimo dosahu výbušnín, organických peroxidov a v pôvodných obaloch.  
7 Fyzikálne a chemické vlastnosti 
  Skupenstvo (pri 25 °C, norm. tlaku): plynné 
  Farba: bezfarebný 
  Zápach (vôňa): po éteru 
  Hodnota pH: neutrálny 
  Teplota (v rozmedzí teplôt) topenie: - 
  Teplota (v rozmedzí teplôt) varu: -51,6 °C, teplota rozkladu 53 °C 
  Bod vzplanutia (°C): - 
  Horľavosť: - 
  Samovznietenie: 
  Medza výbušnosti: horná medza (% obj.): - 
    dolná medza (% obj.): - 
  Oxidačné vlastnosti: - 
  Tenzia pár (pri 25 °C): 16,53 bar 
  Hustota (pri 25 °C): 1062 kg/m3 
  Rozpustnosť (pri 25 °C) 
    - vo vode: 
    - v tukoch (vrátane špecifikácie oleja): - 
  Rozdeľovací koeficient a-oktanol / voda:  - 
  Ďalšie údaje:- 
  Mólová hmotnosť: 72,58 
  Teplota vznietenia: - 
  Teplotná trieda: - 
  Skupina výbušnosti: - 
  Medzné bezpečnostné údaje: - 
  Výhrevnosť: - 
8 Stabilita a reaktivita 
  Podmienky, za ktorých je výrobok stabilný Pri dodržaní stanoveného spôsobu použitia nedochádza k rozkladu. 

  Podmienky, ktorých je nutné sa vyvarovať: Zabrániť styku s alkalickými kovmi, kovmi alkalických zemín, práškových solí kovov, práškový 
Al, Zn, Be atd.  

  Nebezpečné rozkladné produkty: halogenovodíky, stopy halogenidov karboxylových kyselín 
  Ďalšie údaje: Nutné zabrániť stlačeniu látky v zmesi so vzduchom alebo kyslíkom. 

 












