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Харчова добавка Натрію нітрит [Extra Pure] [E250] 
ChemElements™ 

 

CAS No. 7632-00-0 

NaNO2 
ЄC No. 231-555-9 

ТН ЗЕД:   2834 10 00 00 

Артикул: 90542041* 
 

 

 
 
 
 

Типові властивості  

Молекулярна маса: 69,00 

Точка плавлення: 280°C 

Розчинність у воді: 820 г/л (20 °C) 

Питома вага: 2,26 г/cм3 (20°C) 

Зовнішній вигляд: Білі або жовтувато-білі кристали 

Якість:                         [ТУ У 10.8-13476327-004:2018] 

1. Тест на натрій-іони:: В/вип. 

2. Тест на нітрит-іони: В/вип. 

3. Масова частка основної речовини (у висушеному препараті): ≥98,5% 

4. Масова частка втрат при висушуванні: ≤0,25%  

5. Масова частка нітратів (NO3): ≤1,2% 

6. Масова частка загального хлору (Cl): ≤0,01% 

7. Масова частка сульфатів (SO4): ≤0,02% 

8. Масова частка заліза (Fe): ≤0,001% 

9. Масова частка важких металів (Pb): ≤0,001% 

10. Масова частка свинцю (Pb): ≤2,0 мг/кг 

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

12. Масова частка ртуті (Hg): ≤0,01 мг/кг 
13. Масова частка нерозчинних у воді речовин:  ≤0,01% 
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Ідентифікація небезпеки   
 

Символи факторів ризику: 
 

Сигнальне слово: Небезпечно 

Коротка характеристика 
небезпеки: 

Н272  Може посилити загоряння, окислювач. 
Н301 Токсично при потраплянні всередину. 

 

Запобіжні заходи: 
 

Н400 Дуже токсично для водної флори і фауни. 
 

Р210 
 

Тримати на відстані від тепла, гарячих поверхонь, 
іскор, відкритого полум'я та інших джерел займання. 
Не курити. 

Р221 Не допускати контакту з горючими матеріалами. 
Вжити будь-яких запобіжних заходів, щоб уникнути 
змішування з горючими матеріалами 

Р321 Специфічне лікування (див. на цій лейбі) 

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 прохолодному, сухому, вентильованому 
складі в оригінальній щільно закритій упаковці. 
Уникати впливу прямих сонячних променів і вологи. 

Застосування  Сертифікати 
 Консервант 
 Фіксатор забарвлення 
 Ароматизатор 

 FSSC 22000:2013, ISO 9001:2015 
Kosher, Halal MUI 
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Р301+ 
Р310 

ПРИ КОВТАННІ: Негайно звернутися в 
ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР/до лікаря/… 

P405 Зберігати під замком. 
 

Р501 Видалити вміст/контейнер відповідно до 
місцевих/регіональних/національних/міжнародних 
правил. 

 

Інформація про транспортування 
Номер ООН: 1500 
Належне вантажне 
найменування ООН: 

SODIUM NITRITE 

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

Серійний номер ООН-1500; клас-5; підклас-5.1, група упаковки-III 

Повітряний транспорт (IATA): Серійний номер ООН-1500; клас-5; підклас-5.1, група упаковки-
III 

Морський транспорт (IMDG): Серійний номер ООН-1500; 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 

 
 

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. 
 


