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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Nazwa towaru:      Nadboran sodu czterowodny

Kod towaru: 501320 Specyfikacja nr: ST-IXO 2878-1/2002
Data aktualizacji: 16-01-2008

Nazwa chemiczna\skład:      Nadboran sodu czterowodny

Nazwa INCI:      Sodium Perborate

Parametr oznaczony: Wg specyfikacji:

Zawartość głównego składnika, %(m/m) >= 96

Zawartość tlenu aktywnego, %(m/m) >= 10,0

Zawartość żelaza, %(m/m) <= 0,0005

Gęstość nasypowa, kg/m3 750 - 850

pH (1% roztwór) 9,5 - 10,5

Wielkość ziaren < 0,100 mm, % (m/m) <= 10

Wielkość ziaren > 0,850 mm, % (m/m) <= 4

Opakowania: Worek 25 kg
Worek 50 kg

Transport: Klasa RID/ADR: nie podlega

Kod klasyfikacji ADR: nie dotyczy
Nalepka ostrzegawcza:

Numer UN: -
Przechowywanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w chłodnym i suchym pomieszczeniu o dobrej wentylacji. Nie

napełniać ponownie oryginalnych pojemników pozostałościami produktu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i
bezpośrednich promieni słonecznych.
Nadający się materiał: aluminium, stal nierdzewna 304L i 316L, HDPE
Nie przechowywać razem ze środkami redukującymi, solami metali ciężkich, materiałami palnymi

Unikać rozprzestrzeniania się pyłu. Nie wdychać pyłu. Należy zadbać o należyte przewietrzenie pomieszczeń i
wentylację miejsca pracy. Nie spożywać pokarmów i napojów, nie palić w miejscu pracy. Myć ręce po użyciu. Zdjąć
zanieczyszczoną odzież i sprzęt ochronny przez wejściem do miejsc przeznaczonych do spożywania posiłków.

Okres ważności: 360 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


