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CAS No. 7757-79-1 

KNO3 
ЄC No. 231-818-8 

ТН ЗЕД:   2834 21 00 00 

Артикул: 90861010* 
 

 

 
 
 

Типові властивості 

Молекулярна маса: 110,11 

Точка плавлення: 334°C 

Розчинність у воді: 320 г/л (20 °C) 

Питома вага: 2,11 г/cм3 (16°C) 
Зовнішній вигляд: Безбарвні прозорі кристали 

Якість:                         ГОСТ 4217-77 [Ч]  
1. Масова частка азотнокислого калію (KNO3) у висушеному препараті: ≥99,8% 
2. Масова частка втрат при висушуванні: ≤0,5% 
3. Масова частка нерозчинних у воді речовин: ≤0,005% 
4. Масова частка нітритів (NO2): ≤0,0010% 
5. Масова частка сульфатів (SO4): ≤0,020% 
6. Масова частка фосфатів (РO4): ≤0,0010% 
7. Масова частка хлоридів (Cl): ≤0,0020% 
8. Масова частка хлоратів і перхлоратів (Cl): ≤0,005% 
9. Масова частка амонійних солей (NH4): ≤0,005% 
10. Масова частка заліза (Fe): ≤0,0010% 
11. Масова частка кальцію (Са): ≤0,002% 
12. Масова частка натрію (Na): ≤0,005% 
13. Масова частка магнію (Mg): ≤0,002% 
14. Масова частка важких металів (Pb): ≤0,0005% 
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Ідентифікація небезпеки   
Символи факторів ризику: 

 
Сигнальне слово: Небезпечно 
Коротка характеристика 
небезпеки: 

Н272 Може посилити загоряння, окислювач 

Запобіжні заходи: 
 
 

P221 Вжити всіх заходів обережності з метою уникнення 
змішування з горючими речовинами. 

 
 

Р210 Берегти від тепла, іскор, відкритого вогню та інших 
джерел займання. 

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 

2 роки  

Зберігати в оригінальній щільно закритій упаковці, 
в сухих критих вентильованих складських 
приміщеннях окремо від відновників, хлоратів і 
горючих матеріалів, при додатковому дотриманні 
вимог щодо спільного зберігання хімічних речовин. 
Берегти від вологи (гігроскопічна речовина). 

Застосування  Сертифікати 
 Аналітична хімія 
 Лабораторний реактив 
 Виробництво скла 
 Виготовлення пороху 
 Синтез елементарного калію 

 
FSSC 22000:2013, ISO 9001:2015, 
Kosher, Halal MUI  
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Р220 Не допускати контакту з горючими матеріалами. 

 
 

P280 Користуватися захисними рукавичками/захисним 
одягом/засобами захисту очей/обличчя. 

 
 

P370+ 
P378a 

При пожежі: для гасіння використовувати CO2, 
порошок або водяний спрей. 

 
 

P501a Утилізуйте вміст/контейнер відповідно до 
місцевих/регіональних/національних/міжнародних 
правил. 

 

Інформація про транспортування 
Номер ООН: 1486 
Належне вантажне 
найменування ООН: POTASSIUM NITRATE 

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

Серійний номер ООН-1486; клас-5; підклас-5.1, група упаковки-
III 

Повітряний транспорт (IATA): Серійний номер ООН-1486; клас-5; підклас-5.1, група упаковки-
III 

Морський транспорт (IMDG): Серійний номер ООН-1486; клас-5; підклас-5.1, група упаковки-
III 

 

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 
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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. 


