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GEWAARBORGDE COMMERCIËLE SPECIFICATIES 
 

STANDAARD KENMERKEN * GRENSWAARDE 
Samenstelling 
- R-1234ze(E) 
- R-227ea  
- R-1336mzz(E) 

 
78,7 % (+0,4 % -1,5 %) 
4,3 % (+1,5 % -0,4 %) 
17,0 % (+1,5 % -0,4 %) 

Zuiverheid ≥ 99,5 % gewicht 
Watergehalte ≤ 10 ppm gewicht 
Zuurindex (HCl) ≤ 1 ppm gewicht 
Gehalte van niet-condenseerbare gassen 
(gasfase) ≤ 1,5 % volume 

* Producentgegevens 

 
VOORNAAMSTE TOEPASSINGEN 
 
R-471A is een niet-ontvlambaar mengsel van fluorkoolwaterstof (HFK) en fluoro-olefine (HFO). 
Het is geschikt voor commerciële koeltoepassingen in supermarkten, koelmagazijnen, industriële processen en 
buurtwinkels. 
Het wordt gebruikt in positieve koeling in standaardsystemen, zoals koeleenheden met directe expansie om 
koelmeubels en koelruimten te voorzien. 
 
OLIËN 
 
Gebruik een polyolesterolie (POE). 
Raadpleeg Climalife om de juiste olie voor het desbetreffende koudemiddel te kiezen. 
 
 
VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK 
 
Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad*. 
 
 
REGELGEVING 
 
Het gebruik en de toepassing van R-471A wordt geregeld door de Europese verordening nr. 517/2014. 
De terugwinning van R-471A is verplicht volgens de Europese verordening nr. 517/2014. 
(Raadpleeg de geldende voorschriften in elk land) 
 
* Vind de veiligheidsinformatiebladen (VIB) direct op onze website www.climalife.nl
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De inlichtingen in deze productfiche zijn het resultaat van onze studies en ervaringen. Deze gegevens worden te goeder trouw verstrekt, maar 
vormen in geen geval een waarborg vanwege Dehon en stellen ons geenszins aansprakelijk, in het bijzonder bij inbreuken op de rechten van 
derden of bij het niet naleven door de gebruikers van onze producten en de reglementeringen die hierop van toepassing zijn. 

Voor meer informatie, zie onze website:   
nl.climalife.dehon.com/informatie-aanvraag 
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FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN VAN R-471A 
 
Molmassa g/mol 122,1 
Smeltpunt °C N/A 
Kookpunt (bij 1,013 bar) °C -16,87 
Temperatuurverschuiving bij 1,013 bar  K 3,29 
Densiteit verzadigde vloeistof bij 25°C kg/m3 1195 
Densiteit verzadigde damp bij het kookpunt kg/m3 5,981 
Dampdruk:    
25°C bar 4,59 
50°C 9,22 
Kritische temperatuur °C 112,36 
Kritische druk bar 35,34 
Kritische densiteit kg/m3 484 
Latente verdampingswarmte bij het kookpunt kJ/kg 185,75 
Warmtegeleiding bij 25°C     
Vloeistof W/m.K 0,074 
Damp bij 1,013 bar 0,014 
Oppervlaktespanning bij 25°C 10-3N/m 8,90 
Viscositeit bij 25°C     
Vloeistof 10-3 Pa.s 0,202 
Damp bij 1,013 bar 0,011 
Soortelijke warmte bij 25°C     
Vloeistof kJ/(kg.K) 1,351 
Damp bij 1,013 bar 0,876 
Ratio Cp/Cv bij 25°C en 1,013 bar   1,097 
Ontvlambaarheid in de lucht   Niet ontvlambaar 
Smeltpunt   Geen 
Classificatie      
 

ASHRAE 
NF-EN 378             

A1 
A1 

Ozon afbrekend vermogen   0 

GWP volgens IPCC-AR4 
volgens IPCC-AR5 

148 
146  

 
Neem contact op met uw distributeur of de verkoopafdeling van Climalife voor meer informatie. Ook als 
de koelinstallatie die u wilt installeren niet aan een gebruikelijk vraagstuk lijkt te beantwoorden, staan 
wij tot uw beschikking om u met raad en daad bij te staan. 
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