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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Nazwa towaru:      Kwas solny techniczny

Kod towaru: 110040 Specyfikacja nr: ST-IXO 013-1/97
Data aktualizacji: 13-01-2014

Nazwa chemiczna\skład:      Wodny roztwór kwasu chlorowodorowego

Nazwa INCI:      Hydrochloric Acid

Parametr oznaczony: Wg specyfikacji:

Zawartość chlorowodoru, %(m/m) >= 31

Zawartość żelaza, %(m/m) <= 0,005

Zawartość związków organicznych, %(m/m) <= 0,0070

Zawartość arsenu, %(m/m) <= 0,0002

Pozostałość po prażeniu, %(m/m) <= 0,05

Zawartość substancji utleniających jako Cl2, %(m/m) <= 0,005

Zawartość kwasu siarkowego, %(m/m) <= 0,05

Wygląd zewnętrzny - stan skupienia ciecz

Wygląd zewnętrzny - kolor bezbarwny do jasnożółty

Opakowania: Kanister 20 litrów
Kanister 30 litrów
Kanister 60 litrów
DPPL Kontener 1000 litrów
DPPL Kontener 600 litrów
Luzem lub sztuki
Beczka 200 l plastikowa z korkiem

Transport: Klasa RID/ADR: 8

Kod klasyfikacji ADR: C1
Nalepka ostrzegawcza: 8

Numer UN: 1789
Przechowywanie: Przechowywac w szczelnie zamkniętych opakowaniach, zabezpieczonych przed możliwością kontaktu z wilgocią i

kwasami. Nie stosowac opakowań z metali kolorowych (aluminium, cyna, cynk). Zapewnić odpowiednią wentylację
pomieszczeń.

Zachować środki ostrożności ze względu na silne właśności żrące. Kwas solny reaguje z większością metali z
wydzieleniem wodoru. W reakcjach z wieloma związkami wydzielają się silnie toksyczne gazy jak siarkowodór,
cyjanowodór, arsenowodór czy chlor.
Unikać kontaku ze skórą i oczami oraz narażenia dróg oddechowych.

Okres ważności: 365 dni

Uwagi: Ten produkt nie jest jakości spożywczej, paszowej, farmaceutycznej. W związku z tym nie może być użyty jako
dodatek/składnik żywności, pasz lub produktów farmaceutycznych. Użycie produktu do tych zastosowań pozostaje
w zakresie odpowiedzialności klienta.

Brenntag Polska Sp. z.o.o.
ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle
tel (48/77)4721500, fax (48/77)4721600

Parametr "typowy" nie stanowi specyfikacji technicznej i nie może być podstawą do reklamacji
Dane zawarte w niniejszej specyfikacji wynikają z aktualnej wiedzy o produkcie i nie zastępują badań wykonywanych przez odbiorcę przy
dostawie.

Dokument drukowany z systemu komputerowego Diferros i jest ważny bez podpisu.
Osoba odpowiedzialna - Violetta Pańczyk, tel. +48 77 4721538


