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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Nazwa towaru:      Woda amoniakalna

Kod towaru: 110344 Specyfikacja nr: ST-IXO 144-1/97
Data aktualizacji: 16-11-2015

Nazwa chemiczna\skład:      Wodny roztwór amoniaku o stężeniu ok.25%

Nazwa INCI:      Ammonia Solution

Parametr oznaczony: Wg specyfikacji:

Wygląd zewnętrzny - stan skupienia ciecz

Wygląd zewnętrzny - kolor bezbarwny

Zapach charakterystyczny

Zawartość amoniaku jako NH3, %(m/m) 24,4 - 24,9  (wg  PN-C-84035 p.3.6.4)

Pozostałość po odparowaniu, %(m/m) <= 0,01  (wg  PN-C-84035 p.3.6.4)

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

Transport: Klasa RID/ADR: 8

Kod klasyfikacji ADR: C5
Nalepka ostrzegawcza: 8

Numer UN: 2672
Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w zamknietych zbiornikach lub opakowaniach wypełnionych do 80%, w chłodnych i

suchych pomieszczeniach wyposażonych w sprawna wentylację oraz przeciwwybuchową instalacje elektryczną i
oświetlniową. Odizolować od silnych utleniaczy i mocnych kwasów. Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i
innych źródeł ciepła.

Załadunek produktu powinien odbywać się w terenie otwartym do szczelnych cystern i opakowań (uziemionych) w
sposób uniemożliwiający wyciek. Zakaz palenia i używania otwartego ognia. Należy zachować dużą ostrożność przy
pracy z produktem.
Podczas stosowania nie jeść, nie pić, nie palić tytoniu, unikać wdychania gazu, przestrzegać zasad higieny osobistej,
pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach; unikać działania na substancję otwartego ognia i wysokiej
temperatury, stosować środki ochrony indywidualnej.

Okres ważności: 30 dni

Uwagi: *parametr nie umieszczany na świadectwie jakości
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


