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Комплексна харчова добавка. Суміш посолочно-
нітритна [+0.6%-0.7% Е250] ChemElements™ 

 

CAS No. 7647-14-5 

NaCl+NaNO2 
ЄC No. 231-887-4 

ТН ЗЕД:   2501 00 91 00 

Артикул: 90572053* 
 

 

 

 

Типові властивості  

Молекулярна маса: 58,44 

Точка плавлення: 801°C 

Розчинність у воді: 358 г/л (20°C) 

Питома вага: 2,165 г/cм3 

Зовнішній вигляд: Білий кристалічний порошок  

Запах: Без запаху 

Якість:                         [ТУ У 10.8-13476327-005:2018] 
1. Масова частка хлористого натрію (NaCl) у сухому препараті: ≥98,8% 
2. Масова частка нітриту натрію (NaNO2) у сухому препараті: 0,6-0,7% 
3. Масова частка втрат при висушуванні: ≤0,2% 
4. Масова частка свинцю (Pb): ≤2,0 мг/кг 

5. Масова частка кадмію (Cd): ≤0,1 мг/кг 

6. Масова частка ртуті (Hg): ≤0,01 мг/кг 

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 



 

 

 

Загальна специфікація якості Комплексна харчова добавка. Суміш посолочно-нітритна [+0.6%-0.7% Е250] ChemElements™ 
Дата друку 11.10.2020                                v.4.0                                                                        Сторінка 2 з 3 

 

СhemElements – європейський 
виробник чистих хімічних речовин 
для харчових і фармацевтичних 
виробництв, тваринництва, 
рослинництва і ряду технічних 
галузей промисловості 

 
 
 

 
 

PUREFOOD 
               @chemelements 

чисті мінеральні солі для харчових виробництв	 http://www.chemelements.life 

ЗАГАЛЬНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ЯКОСТІ 

 

 

Ідентифікація небезпеки   
 

Символи факторів ризику: 
 

Немає 

Сигнальне слово: Обережно 

Коротка характеристика 
небезпеки: 

Н316  При потраплянні на шкіру викликає слабке 
подразнення. 

Н320 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. 
 

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

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

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

 
 

Термін придатності  Рекомендації щодо зберігання 

2 роки  

Зберігати в критому, сухому складському 
приміщенні в оригінальній тарі виробника в 
закритому вигляді. Уникати впливу вологи (продукт 
гігроскопічний). 

Застосування  Сертифікати 

 Консервант 
 Посилювач смаку 
 Стабілізатор 

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


