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Борна кислота [Pharma Grade] ChemElements™ 

 

CAS No. 10043-35-3 

H3BO3 
ЄC No. 233-139-2 

ТН ЗЕД:   2810 00 90 00 

Артикул: 90433040* 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Типові властивості 

Молекулярна маса: 61,84 

Точка плавлення: 185°C (із розкладанням) 

Розчинність у воді: 46,5 г/л (200С) 

Питома вага: 1,435 г/cм3 (15°C) 

Зовнішній вигляд: Дрібний кристалічний порошок білого кольору 

Якість:                         Відп. монографії [ph. Eur, USP-NF] 
1. Ідентифікація: В/вип. ph. Eur, USP-NF 
2. Основна речовина (H3ВO3): 99,0–100,5%  ph. Eur 
3. Основна речовина (H3ВO3, у сухому препараті): 99,5–100,5%  USP-NF 
4. Зовнішній вигляд розчину: В/вип. ph. Eur 
5. Повнота розчинення: В/вип. USP-NF 
6. Розчинність в етанолі (96%): В/вип. ph. Eur, USP-NF 
7. Органічні речовини: В/вип. ph. Eur 
8. рН (3,3%, вода): 3,8-4,8 ph. Eur 
9. Втрати після висушування (силікагель): ≤0,5 % USP-NF 
10.  Сульфати (SO4): ≤0,04% ph. Eur 
11.  Важкі метали (Pb): ≤0,0015% USP-NF 
12.  Миш'як (As): ≤0,001%  
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Ідентифікація небезпеки   
Символи факторів ризику:  

Сигнальне слово: Небезпечно 
Коротка характеристика 
небезпеки: 

Н360FD Може негативно вплинути на здатність до 
народження дітей. 

Запобіжні заходи: 
 

Р280 Користуватися захисними рукавичками/захисним 
одягом/захист очей. 

 
 

Р201 Перед використанням отримати спеціальні інструкції. 
 Р308+ 

Р313 
При наданні впливу або стурбованості: звернутися 
до лікаря. 

 
 
 
 

Стандартна упаковка і фасування  Доступні за запитом 

 *Тришаровий паперовий коричневий крафт 
мішок із внутрішнім поліетиленовим 
вкладишем (товщина 50 мкм); 
Фасування: 25 кг 
 *Поліпропіленовий мішок (60 г/м2) із 
внутрішнім поліетиленовим вкладишем 
(товщина 50 мкм); 
Фасування: 25 кг 

*На замовлення клієнта можуть бути змінені: 
упаковка, параметри якості 

Термін придатності  Рекомендації щодо зберігання 

3 роки  
Зберігати в прохолодному, сухому, вентильованому 
складі в оригінальній щільно закритій упаковці. 
Захищати від прямих сонячних променів і вологи. 

Застосування  Сертифікати 
 Протимікробний засіб 
 Краплі для очей  
 Виробництво комбінованих препаратів 

(група АТХ D08AD) 
 Косметичний компонент  

 

FSSC 22000:2013, ISO 9001:2015 
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Інформація про транспортування  
Номер ООН: Не має коду ООН 

Належне вантажне 
найменування ООН: 

Не має вантажного найменування ООН 

Види транспортних засобів і класифікація небезпеки під час перевезення 
Сухопутний транспорт 
(ADR/RID): 

Перевозять всіма видами транспорту відповідно до правил 
перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту.  

Повітряний транспорт (IATA): Перевозять всіма видами транспорту відповідно до правил 
перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту. 

Морський транспорт (IMDG): Перевозять всіма видами транспорту відповідно до правил 
перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту.  

 

Виробництво  
 

ТОВ «КЕМІКАЛ ЕЛЕМЕНТС ЮКРЕЙН» 
Україна, 18028, м. Черкаси, проспект Хіміків, 74 
+38 0472 59 02 28 
hello@chemelements.life 
www.chemelements.life 

 

 

  Продажі  
  Chemelements Germany  Chemelements Ukraine  Chemelements Russia 
  Німеччина, 20354, м. Гамбург,    
  Колоннаден, 5 
  +49 40 333 13 237 
  hello@chemelements.life 
  www.chemelements.life/en 

 Україна, 18028, м. Черкаси,    
 проспект Хіміків, 74 
 +38 0472 59 02 28 
 hello@chemelements.life 
 www.chemelements.life/ua 

 Росія, 142450, м. Стара Купавна,   
 вул. Кірова, 26 
 +7 495 662 95 25   
 hello@chemelements.life 
 www.chemelements.life/ru 

 
 
 
 
 

Дата перегляду: травень 2020 р. 
 

Цей документ призначений виключно для інформаційних цілей і заснований на дослідженнях нашого стандартного 
продукту. Це не звільняє користувача від будь-яких зобов’язань, пов’язаних із перевіркою матеріалу і визначенням 
придатності для кожного застосування. 


