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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Nazwa towaru:      Kwas solny 10%

Kod towaru: 511297 Specyfikacja nr: ST-IXO-9578-1/2009
Data aktualizacji: 06-07-2012

Nazwa chemiczna\skład:      Wodny roztwór kwasu chlorowodorowego

Nazwa INCI:

Parametr oznaczony: Wg specyfikacji:

Zawartość kwasu solnego, %(m/m) 9,0 - 10,5  (wg  PA-13)

Gęstość w 20°C, g/cm3 1,040 - 1,050  (wg  PA-1)

Zawartość chloru wolnego, %(m/m) <= 0,0005

Zawartość kwasu siarkowego jako jony siarczanowe, %(m/m) <= 0,009

Zawartość arsenu, %(m/m) <= 0,000005

Zawartość metali ciężkich strącanych siarkowodorem, %(m/m) <= 0,0005

Zawartość żelaza jako Fe3+, %(m/m) <= 0,0010

Wygląd zewnętrzny - stan skupienia ciecz      (wg  ocena wizualna)

Wygląd zewnętrzny - kolor bezbarwny do jasnożółty     (wg  ocena wizualna)

Opakowania: Kanister 30 litrów
Kanister 60 litrów
DPPL Kontener 1000 litrów
Luzem lub sztuki

Transport: Klasa RID/ADR: 8

Kod klasyfikacji ADR: C1
Nalepka ostrzegawcza: 8

Numer UN: 1789
Przechowywanie: Przechowywać w zbiornikach z tworzyw sztucznych lub metalowych wygumowanych, właściwości produktu nie

ulegają zmianie w granicach temperatur od - 5°C do +30°C, w wyższych temperaturach zachodzi desorpcja
chlorowodoru.

Substancja niepalna, reaguje z metalami w wyniku czego wydziela się wodór tworząc z powietrzem mieszaniny
wybuchowe (duży zakres stężeń).
Przy pracach z kwasem solnym, jeżeli istnieje możliwość wydzielania się wodoru, nie wolno posługiwać się
otwartym ogniem.Urządzenia elektryczne muszą posiadać obudowę przeciwwybuchową. Nie wolno używać
narzędzi powodujących iskrzenie oraz wykonywać prac, przy których mogą powstawać iskry. Odzież ochronna nie
może być wykonana z materiału powodującego tworzenie elektryczności statycznej

Okres ważności: 720 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


