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Натрій оцтовокислий 3-водний [ГОСТ 199-78] [ЧДА] 
ChemElements™ 

 

CAS No. 6131-90-4 

CH3COONa·3H2O 
ЄC No. 204-823-8 

ТН ЗЕД:   2915 29 00 00 

Артикул: 90621020* 
 

 

 
 
 
 
 

Типові властивості 

Молекулярна маса: 136,08 

Точка плавлення: 58°C 

Розчинність у воді: 613 г/л (20 °C) 

Питома вага: 1,45 г/cм3 
Зовнішній вигляд: Безбарвні прозорі кристали 

Якість:                         ГОСТ 199-78 [ЧДА]  

1. Масова частка 3-водного оцтовокислого натрію (CH3COONa·3H2O): ≥99,5% 

2. Масова частка нерозчинних у воді речовин: ≤0,002% 
3. Масова частка кислот у перерахунку на оцтову кислоту (CH3COOН): ≤0,02% 
4. Масова частка лугів у перерахунку на гідроокис натрію (NaOH): ≤0,01% 

5. Масова частка сульфатів (SO4): ≤0,001% 

6. Масова частка фосфатів (PO4): ≤0,0002% 

7. Масова частка хлоридів (Cl): ≤0,0010% 

8. Масова частка алюмінію (Al):  ≤0,0005% 

9. Масова частка заліза (Fe): ≤0,0002% 

10. Масова частка кальцію (Ca): ≤0,0015% 

11. Масова частка магнію (Mg): ≤0,00025% 

12. Масова частка миш’яку (As): ≤0,00005% 

13. Масова частка важких металів (Pb): ≤0,0005% 
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Ідентифікація небезпеки   
Символи факторів ризику: Немає 
Сигнальне слово: Відсутнє 
Коротка характеристика 
небезпеки: Відсутня 

Запобіжні заходи: Немає 
 
 
 
 
 
 
 

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 критих, сухих складських приміщеннях 
в оригінальній щільно закритій упаковці, на відстані 
від джерел тепла, загоряння, відкритого вогню і 
несумісних речовин. Підтримувати постійну 
температуру не більше 250С. Уникати впливу 
прямих сонячних променів. 

Застосування  Сертифікати 
 Аналітична хімія: реактив; 
 Протрава при фарбуванні тканин і дубленні 

шкір; 
 Виробництво синтетичних гум; 
 Виробництво барвників, мила; 
 Компонент кислих закріплювачів у 

фотографії; 
 Електроліт у гальванотехніці та ін. 

 

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. 
 
 


