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Секція 1: Ідентифікація хімічної продукції та відомості про виробника 
1.1 Найменування хімічної продукції 
Назва: Кальцій азотнокислий 4-водний  
Артикул: 9032ХХХХХХХХХХ 
1.2 Інші способи ідентифікації 

Кальцій нітрат, Кальцієва сіль азотної кислоти. 
1.3 Рекомендації та обмеження щодо застосування хімічної продукції 
Сфера 
застосування: 

Технічна 

Обмеження щодо 
застосування: 

Інформація не виявлена. 

1.4 Дані про виробника у паспорті безпеки 
ТОВ «КЕМІКАЛ ЕЛЕМЕНТС ЮКРЕЙН» 
Україна, 18028, м. Черкаси, проспект Хіміків, 74 
+38 0472 59 02 28 
hello@chemelements.life 
www.chemelements.life 
1.5 Телефон екстреного зв’язку: 
+380 (0472) 59 02 28 

 

Секція 2: Ідентифікація небезпеки 

2.1 Класифікація речовини або суміші 
III клас небезпеки за впливом речовини на організм (повітря робочої зони, ГДК=2,5 мг/м3). 

2.2 Елементи маркування відповідно до УГС 
Символи факторів ризику:   

Сигнальне слово: Небезпечно 
Коротка характеристика 
небезпеки: 

Н302 Шкідливо при потраплянні всередину. 
Н318 Викликає серйозні пошкодження очей. 

Запобіжні заходи: Р280 
 
Р305+ 
Р351+ 
Р338 
 
Р313 
 

Користуватися захисними рукавичками/захисним 
одягом/захист очей. 
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. 
Звернутися за медичною допомогою/консультацією. 
 

 

Секція 3: Склад/інформація про компоненти 
3.1 Речовина 
Хімічна назва: Кальцій азотнокислий 4-водний 
Молекулярна формула: Ca(NO3)2▪4H2O 
CAS No.  13477-34-4 
ЄC No. 233-332-1 
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3.2 Інформація про компоненти 

Компонент CAS No. Масова частка, % 
Кальцій азотнокислий 4-водний 13477-34-4 ≥98,0 

3.3 Суміші 
Не застосовно 

 

Секція 4: Заходи першої допомоги 
4.1 Опис необхідних заходів першої допомоги 
При потраплянні в очі: Промити проточною водою при широко відкритій очній щілині. 
При потраплянні на 
шкіру: 

Зняти забруднений одяг, взуття, спорядження. Промити проточною 
водою до повного видалення продукту. 

При проковтуванні: Очистити ротову поверхню від залишків продукту і прополоснути водою. 
Не застосовувати блювотні засоби. Напоїти потерпілого водою. При 
природній блювоті – нахил вперед для зниження ризику аспірації. 
Повторити прийом води. Всередину – активоване вугілля або сульфат 
натрію (1 ст. ложка на 0,25 склянки води), при судомах – діазепам. 

При вдиханні: При диспное дати зволожений кисень або карбоген, при апное 
застосувати штучне дихання. 

4.2 Гострі і віддалені симптоми та наслідки впливу 
Симптоми: Першіння у горлі, кашель, порушення ритму дихання, слабкість, головний 

біль, болі в області серця, різке зменшення сечовиділення, нудота, 
блювота, болі в животі, синюшність шкірних покривів і слизових оболонок, 
втрата свідомості 

4.3 Вказівка на необхідність негайної медичної допомоги та спеціальне лікування 
Інформація не виявлена. 

 

Секція 5: Заходи та засоби забезпечення пожежовибухобезпеки 
5.1 Характеристика пожежонебезпеки 

Не горить. Окислювач. У суміші з горючими матеріалами і органічними сполуками легко займається і 
сильно горить. 
5.2 Рекомендовані засоби пожежогасіння 

Підбираються залежно від пожежовибухонебезпечних властивостей горючих матеріалів, що 
знаходяться у зоні загоряння разом із даним продуктом. 
5.3 Заборонені засоби пожежогасіння 

Немає. 
5.4 Особливі небезпеки, що виникають внаслідок речовини або суміші 
Навколишній вогонь може виділяти небезпечні продукти термодеструкції речовини (азотисті гази, 
оксиди азоту). 
5.5 Специфіка при гасінні/ ЗІЗ пожежників і персоналу 
У пожежонебезпечній ситуації носити автономні дихальні апарати позитивного тиску і спецодяг із 
резистентних матеріалів. 

 

Секція 6: Заходи з попередження та ліквідації аварійних і надзвичайних ситуацій 
та їх наслідків 

6.1 Заходи забезпечення індивідуальної та колективної безпеки при аварійних і надзвичайних 
ситуаціях 
Уникайте вдихання і проковтування. Уникайте контакту зі шкірою, очима та одягом. Носіть захисний 
одяг, призначений для нормальної роботи (див. Секція 8). 
6.2 Запобіжні заходи щодо захисту навколишнього середовища 
Уникайте потрапляння у навколишнє середовище. 
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6.3 Методи і матеріали для локалізації та очищення 

Зібрати сухим способом, помістити в підписаний контейнер, що закривається. Уникати утворення пилу. 
Забруднену поверхню промити водою із детергентами. 

 

Секція 7: Правила зберігання хімічної продукції та поводження з нею при 
вантажно-розвантажувальних роботах 

7.1 Запобіжні заходи при роботі з хімічною продукцією 

Використовувати на відстані від джерел загорання і нагрівання, від відкритого вогню, несумісних 
матеріалів. Негайно змінити забруднений одяг; вимити руки і обличчя після роботи з речовиною. 

7.2 Умови безпечного зберігання з урахуванням будь-яких несумісностей 
Зберігати у прохолодному, сухому складі в оригінальній щільно закритій упаковці на відстані від джерел 
тепла і горючих матеріалів. Підтримувати постійну температуру не більше 250С. Уникати впливу прямих 
сонячних променів. 

Секція 8: Засоби контролю небезпечного впливу та засоби індивідуального 
захисту 

8.1 Параметри контролю 
Забезпечте достатню вентиляцію або інші технічні засоби контролю, щоб концентрації парів або 
туманів у повітрі знаходилися нижче застосовних меж впливу на робочому місці, зазначених нижче. 
Рівень захисту та типи елементів управління будуть варіюватися залежно від умов потенційного 
впливу. 
Атмосферне повітря: ГДК = 0,02 мг/м3, клас небезпеки ІІI 
Повітря робочої зони: ГДК = 2,5 мг/м3, клас небезпеки ІIІ 
Грунт: ГДК = 130 мг/кг (по іону NO3), водоміграційний 

Вода ВОГПКПВ: ГДК = 45 мг/л (по іону NO3), клас небезпеки ІIІ. ГДК = 180 мг/л (по 
іону Са) 

8.2 Заходи забезпечення і контролю за встановленими параметрами 

Атмосферне повітря: Емісійний спектрометричний метод 

Повітря робочої зони: Гравіметричне визначення 

Грунт: Іонселективне визначення 

Вода ВОГПКПВ: Комплексометричне визначення 

8.3 Інформація про індивідуальні засоби захисту персоналу 
Захист очей / обличчя: Захисні окуляри з боковими щитками. 

Захист шкіри і тіла: Носити підходящий захисний одяг, спеціальне взуття. 
Захист органів дихання: Захист органів дихання необхідний при пилоутворенні. 

Використовувати респіратори («Астра-2», «Пелюстка») 
 

Секція 9: Фізико-хімічні властивості 
Агрегатний стан: Твердий 
Зовнішній вигляд: Безбарвні кристали 
Запах: Відсутній 
Точка плавлення: 42,5°C 
Температура кипіння: Не застосовно 
Температура 
розкладання: >1300С видалення кристалізаційної води 

Розчинність у воді: 1470 г/л (00С), 2710 г/л (400С)  
Розчинність в органічних 
розчинниках: 

Добре розчиняється в метанолі, етанолі, ацетоні, аміловому спирті. 
Практично не розчиняється у концентрованій азотній кислоті. 
Розчиняється у безводному аміаку. 
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Питома вага: 1,82 г/cм3 (20°C) 

pH: 5,0-7,0 (50 г/л, 25°C, H2O) 
Займистість: Негорючий матеріал 
Молекулярна маса: 236,15 
Коефіцієнт розподілу в 
системі «октанол-вода»: Інформація не виявлена 

Тиск парів: Інформація не виявлена 
 

Секція 10: Стабільність і реакційна здатність 
10.1 Реакційна здатність 
Реагує з сильними відновниками. Не полімеризується. Речовина гігроскопічна. 
10.2 Хімічна стабільність 
Гігроскопічна. Виділяє кристалізаційну воду при нагріванні. 
10.3 Можливість небезпечних реакцій 
Може вибухнути з горючими органічними речовинами, порошками металів, аміачною селітрою, з 
горючими рідинами. Екзотермічна реакція з відновниками. 
10.4 Умови, яких слід уникати 
Волога. Прямі сонячні промені. Нагрівання >42,50C. Несумісні речовини. 
10.5 Небезпечні продукти розкладання 
Див. пункт 5.3. 
10.6 Несумісні речовини і матеріали 
При контакті: органічні речовини, горючі речовини, порошкові метали, аміак, гідразин, відновники. 
При спільному зберіганні: органічні речовини, окислювачі. 

 

Cекція 11: Інформація про токсичність  
Гостра токсичність: LD50=302 мг/кг (щур, перорально).  
Вдихання: Так 
Шкіра: Так (почервоніння, свербіж, виразки) 

Очі: Так (кролик, сльозотеча, гіперемія, набряк слизової оболонки ока) 
Канцерогенна дія: Дана інформація відсутня 
Мутагенна дія: Дана інформація відсутня 

Репродуктивна токсичність: Так (щур, внутрішньошлунково 730 мг/кг, 60 днів; порушення 
функціонального стану сперматозоїдів) 

Специфічна виборча 
токсичність на орган-мішень 
при одноразовому впливі: 

Дана інформація відсутня 

Специфічна виборча 
токсичність на орган-мішень 
при багаторазовому впливі: 

Дана інформація відсутня 

Небезпека при аспірації: Дана інформація відсутня 
Інформація про можливі 
шляхи впливу: 

При контакті зі шкірою та слизовими, при вдиханні, в органи 
травлення 

Симптоми, зумовлені 
фізичними, хімічними та 
токсикологічними 
характеристиками: 

Див. пункт 4.2 

 

Секція 12: Інформація про вплив на навколишнє середовище 
12.1 Оцінка можливих впливів на навколишнє середовище 

Може забруднювати навколишнє середовище при порушенні правил зберігання, перевезення. 
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12.2 Гостра токсичність 
Для риб: LC50=6000 мг/л (Salmo irideus, 96 годин). 
Для Daphnia magma: LC50=2355 мг/л (120 годин). 
Для водоростей: Інформація не виявлена. 
12.3 Трансформація у навколишньому середовищі 
Так. Продукти трансформації: оксиди азоту, оксид кальцію. Стабільність в абіотичних умовах: 30-7 
діб (високо стабільне). 
12.4 Біоакумуляційний потенціал 
Інформація не виявлена 

12.5 Рухливість у грунті 

Інформація не виявлена 

12.6 Інші побічні ефекти 
Інформація не виявлена 

 

Секція 13: Рекомендації з утилізації відходів (залишків) 
Все, що не можна зберегти для відновлення або переробки, слід утилізувати відповідно до місцевих, 
регіональних і федеральних державних нормативних актів. 

 

Секція 14: Інформація про перевезення (транспортування) 
14.1 Номер ООН 

1454 

14.2 Належне вантажне найменування ООН: 

CALCIUM NITRATE 

14.3 Види транспортних засобів і класифікація небезпеки під час перевезення  

Сухопутний транспорт (ADR/RID): Серійний номер ООН-1454; клас-5; підклас-5.1, група 
упаковки-III 

Повітряний транспорт (IATA): Серійний номер ООН-1454; клас-5; підклас-5.1, група 
упаковки-III 

Морський транспорт (IMDG): Серійний номер ООН-1454; клас-5; підклас-5.1, група 
упаковки-III 

14.4 Транспортне маркування і група упаковки 
Транспортне маркування за ГОСТ 14192 із нанесенням маніпуляційного знака «Берегти від вологи», 
«Берегти від сонячних променів», «Межі температури» 

 

Секція 15: Інформація про національне та міжнародне законодавство 
Інформація не виявлена 

 

Секція 16: Додаткова інформація 
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9. Merck safety data sheet Calcium nitrate tetrahydrate 99.95 Suprapur®. Ссылка: 
file:///C:/Users/User/Downloads/102123_SDS_EU_EN.PDF 

 
Дата перегляду: Травень, 2020 
Наведена вище інформація вважається точною і являє собою кращу інформацію, доступну нам у даний 
час. Проте, ми не даємо жодних гарантій комерційної цінності або будь-якої іншої гарантії, явної або 
непрямої, щодо такої інформації, і ми не несемо жодної відповідальності, що випливає з її 
використання. Користувачі повинні проводити свої власні дослідження, щоб визначити придатність 
інформації для своїх конкретних цілей. У жодному разі ми не несемо відповідальності за будь-які 
претензії, збитки або шкоду будь-якої третьої сторони або за упущену вигоду чи будь-які спеціальні, 
випадкові, непрямі або штрафні збитки, що виникають, навіть якщо ми були попереджені про 
можливість таких збитків. 

 


