
Data wydruku: 15.06.2016 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Nazwa towaru:      Podchloryn sodowy (roztwór wodny)

Kod towaru: 110113 Specyfikacja nr: ST-IXO 096-1/97
Data aktualizacji: 15-07-2015

Nazwa chemiczna\skład:      Podchloryn sodu/Chloran(I) sodu, CAS: 7681-52-9 [gęstość 1,2g/cm3 (zawartość chloru
aktywnego min.12,5%(150g/dm3))]

Nazwa INCI:      Sodium Hypochlorite

Parametr oznaczony: Wg specyfikacji:

Zawartość aktywnego chloru, g/l >= 150  (wg  PN-EN 901/LA/2118)

*Zawartość NaOH i Na2CO3 w/p na NaOH, g/l <= 20  (wg  BN-87/6016-53)

*Liczba stabilności (okres letni), % >= 70  (wg  BN-87/6016-53)

*Liczba stabilności (okres zimowy), % >= 80  (wg  BN-87/6016-53)

*Zawartość żelaza, g/l <= 0,05  (wg  LA/2071)

Wygląd zewnętrzny - stan skupienia ciecz

Wygląd zewnętrzny - kolor jasnożółty

Wygląd zewnętrzny - charakterystyka przeźroczysty

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: C9
Nalepka ostrzegawcza: 8

Numer UN: 1791
Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, zdala od promieni słonecznych, źródła ciepła, iskrzenia, otwrtego

płomienia lub innych źródeł zapłonu; w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu; zdala od
niezgodnych materiałów (patrz sekcja 10), napojów i jedzenia. Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję o
odpornej powłoce wewnętrznej. Przechowywać pod zamknięciem. Trzymać oddzielnie od kwasów. Pojemnik
powinien pozostać zamknięty i szczelny aż do czasu użycia. Pojemniki, które zostały otwarte muszą być ponownie
uszczelnione i przechowywane w położeniu pionowym aby nie dopuścić do wycieku substancji. Nie przechowywać
w nieoznakowanych pojemnikach. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Puste pojemniki mogą zachowywać resztki produktu i mogą być niebezpieczne.

Nosić właściwe wyposażenie ochrony osobistej (patrz sekcja 8). Nie dopuścić, do przedostania się do oczu, na skórę
lub ubranie. Nie wdychać par ani mgły. Nie spożywać. Unikać uwolnienia do środowiska. Używać tylko z
odpowiednią wentylacją. W razie niewystarczającej wentylacji, należy nosić odpowiednią maskę. Należy zabronić
spożywania pokarmów i napojów oraz palenia tytoniu w obszarze, w którym ten materiał jest przechowywany,
przemieszczany i przetwarzany. Należy umyć ręce i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu. Przed
wejściem do jadalni zdjąć zanieczyszczoną odzież oraz sprzęt ochronny.

Okres ważności: 31 dni

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



Uwagi: *parametr gwarantowany

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH nr HK/W/0262/01/2015 z dnia 27 kwietnia 2015
Produkt przeznaczony do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i na cele gospodarcze.

Parametry informacyjne:
pH w 20°C: >= 11
Gęstość w 20°C: 1,2 g/ml

Okres letni: od 15 marca do 15 września
Okres zimowy: od 15 września do 15 marca
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