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Цинк оцтовокислий 2-водний [ГОСТ 5823-78] [ХЧ] 
ChemElements™ 

 

CAS No. 5970-45-6 

Zn(СН3СОО)2·2H2O 
ЄC No. 209-170-2 

ТН ЗЕД:   2915 29 00 00 

Артикул: 90761030* 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Типові властивості  

Молекулярна маса: 219,50 

Точка плавлення: >1000C втрачає кристалізаційну воду (при 235-2370С плавиться) 

Розчинність у воді: 430 г/л (20°C) 

Питома вага: 1,73 г/cм3 (200С) 
Зовнішній вигляд: Білі дрібні кристали 

Якість:                          ГОСТ 5823-78 [ХЧ]  
1. Масова частка 2-водного оцтовокислого цинку (Zn(СН3СОО)2·2H2O): ≥99,5% 
2. Масова частка нерозчинних у воді речовин: ≤0,002% 
3. Масова частка нітратів (NO3): ≤0,002% 
4. Масова частка сульфатів (SO4): ≤0,002% 
5. Масова частка хлоридів (Cl): ≤0,0005% 
6. Масова частка свинцю (Pb): ≤0,0005% 
7. Масова частка міді (Cu): ≤0,0005% 
8. Масова частка заліза (Fe): ≤0,0003% 
9. Масова частка миш’яку (As): ≤0,00004% 
10. Масова частка суми калію, натрію, кальцію (K+Na+Са): ≤0,015% 
11. рН розчину препарату з масовою часткою 5%: ≥6,0 
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Ідентифікація небезпеки   
 

Символи факторів ризику: 

  

 

Сигнальне слово: Небезпечно 
Коротка характеристика 
небезпеки: 

H318 Викликає серйозне пошкодження очей 
Н302 Шкідливо при потраплянні всередину 

Запобіжні заходи: Н411 Токсично для водних організмів із довгостроковими 
наслідками 

 P273 Не допускати потрапляння в навколишнє середовище. 

 
 

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

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, критому складі 
в оригінальній щільно закритій упаковці. 

Застосування  Сертифікати 
 Консервант для деревини 
 Фіксатор кольору при фарбуванні тканин 
 Аналітична хімія: реактив 
 Каталізатор органічного синтезу 
 Виробництво напівпровідників 
 Атомна енергетика: поверхневий інгібітор 

 

FSSC 22000:2013, ISO 9001:2015 
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P305+ 
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. 

 
 

P313 Звернутися за медичною допомогою 
 

Інформація про транспортування 
Номер ООН: 3077 
Належне вантажне 
найменування ООН: 

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (ZINC 
ACETATE) 

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

Серійний номер ООН-3077; клас-9; група упаковки-IIІ 

Повітряний транспорт (IATA): Серійний номер ООН-3077; клас-9; група упаковки-IIІ 

Морський транспорт (IMDG): Серійний номер ООН-3077; клас-9; група упаковки-IIІ 

 

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. 

 


