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Калій хлористий [ГОСТ 4234-77] [Ч] ChemElements™ 

 

CAS No. 7447-40-7 

КСl ЄC No. 231-211-8 

ТН ЗЕД:   3104 20 90 00 

Артикул: 90291010* 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Типові властивості 

Молекулярна маса: 74,56 

Точка плавлення: 773°C 

Розчинність у воді: 330 г/л (20 °C) 

Питома вага: 1,989 г/cм3 

Зовнішній вигляд: Білий кристалічний порошок із кремуватим відтінком.  
Можуть буть присутні окремі темні включення. 

Якість:                          ГОСТ 4234-77 [Ч]  
1. Масова частка хлористого калію (KCl) у прожареному препараті: ≥99,8% 
2. Масова частка нерозчинних у воді речовин: ≤0,020% 
3. Масова частка втрат при прожарюванні: ≤0,8% 
4. Масова частка загального азоту (N): ≤0,0010% 
5. Масова частка сульфатів (SO4): ≤0,010% 
6. Масова частка фосфатів (PO4): ≤0,0020% 
7. Масова частка хлоратів і нітратів (ClO3): ≤0,0024% 
8. Масова частка заліза (Fe): ≤0,0005% 
9. Масова частка магнію (Mg): ≤0,0050% 
10. Масова частка важких металів (Pb): ≤0,0005% 
11. Масова частка кальцію (Ca): ≤0,010% 
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Ідентифікація небезпеки   
Символи факторів ризику: Немає 
Сигнальне слово: Обережно 
Коротка характеристика 
небезпеки: 

H316 При потраплянні на шкіру викликає слабке подразнення. 
H320 При потраплянні в очі викликає подразнення. 

Запобіжні заходи: Р332+Р311 При виникненні симптомів подразнення шкіри 
звернутися за медичною допомогою. 
Р305+Р351+Р338 ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Обережно промити 
очі водою протягом декількох хвилин. Зняти контактні лінзи, 
якщо ви користуєтеся ними і якщо це легко зробити. Продовжити 
промивання очей. 
Р264 Після роботи вимити руки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 сухому (речовина гігроскопічна), 
закритому, вентильованому складі в оригінальній 
щільно закритій упаковці. 

Застосування  Сертифікати 

 Нафтова промисловість: буровий розчин; 
 Флюси. 

 FSSC 22000:2013, ISO 9001:2015, 
Kosher, Halal MUI  
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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. 
 
 


