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Секція 1: Ідентифікація хімічної продукції та відомості про виробника 
1.1 Найменування хімічної продукції 
Назва: Кислота борна 
Артикул: 9043ХХХХХХХХХХ 
1.2 Інші способи ідентифікації 

о-Борна кислота, Кислота ортоборна, Ортоборна кислота. 
1.3 Рекомендації та обмеження щодо застосування хімічної продукції 
Сфера 
застосування: 

Технічна, фармацевтична 

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=10 мг/м3). 

2.2 Елементи маркування відповідно до УГС 
Символи факторів ризику:  

Сигнальне слово: Небезпечно 
Коротка характеристика 
небезпеки: 

Н360FD  Може негативно вплинути на здатність до народження 
дітей. 

Запобіжні заходи: Р280 Користуватися захисними рукавичками/захисним 
одягом/захист очей. 

 Р201 Перед використанням отримати спеціальні інструкції. 
 Р308+ 

Р313 
При наданні впливу або стурбованості: звернутися до 
лікаря. 

 

Секція 3: Склад/інформація про компоненти 
3.1 Речовина 
Хімічна назва: Кислота борна 
Молекулярна формула: H3BO3 
CAS No.  10043-35-3 
ЄC No. 233-139-2 
3.2 Інформація про компоненти 

Компонент CAS No. Масова частка, % 
Кислота борна 10043-35-3 99,0–100,5 
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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 до 

усунення симптомів подразнення (не менше, ніж 15 хвилин). У разі 
необхідності звернутися за медичною допомогою. 

При потраплянні на 
шкіру: 

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

При проковтуванні: Очистити ротову поверхню від залишків продукту. Промити шлунок. 
При вдиханні: При диспное дати зволожений кисень або карбоген, при апное 

застосувати штучне дихання. 

4.2 Гострі і віддалені симптоми та наслідки впливу 
Симптоми: Симптоми інтоксикації з'являються через 1-48 годин після прийому. Болі 

в животі, блювота, діарея, загальна слабкість, головний біль. Дегідратація 
організму, втрата свідомості. Серцево-судинна недостатність. Можливе 
ураження печінки і нирок. У дітей: слабкість, головний біль, нудота, 
блювота, діарея, біль в епігастральній ділянці, падіння температури тіла, 
висип на шкірі і слизових оболонках, ціаноз, сонливість, тремор, кома. 
Можливе ураження печінки і судинний колапс. 

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 
Пожежовибухонебезпечна речовина. 
5.2 Рекомендовані засоби пожежогасіння 

Підбираються залежно від пожежовибухонебезпечних властивостей горючих матеріалів, що 
знаходяться в 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 (борний ангідрид). 
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. 
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 з детергентами. 
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Секція 7: Правила зберігання хімічної продукції та поводження з нею при 
вантажно-розвантажувальних роботах 

7.1 Запобіжні заходи при роботі з хімічною продукцією 

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. Захищати від прямих 
сонячних променів і вологи. 

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: III 
Повітря робочої зони: ГДК=10 мг/м3; клас небезпеки: III 
Грунт: Інформація не виявлена 
Вода ВОГПКПВ: Інформація не виявлена 

8.2 Заходи забезпечення і контролю за встановленими параметрами 

Атмосферне повітря: Спектрофотометричне визначення 

Повітря робочої зони: Фотометричне визначення 

Грунт: Інформація не виявлена 

Вода ВОГПКПВ: Титриметричне визначення 
8.3 Інформація про індивідуальні засоби захисту персоналу 

Захист очей / обличчя: Захисні окуляри з боковими щитками. 
Захист шкіри і тіла: Носити відповідний захисний одяг (рекомендовані матеріали: 

бутиловий, неопреновий, нітрилові каучуки, витон), спеціальне 
взуття. 

Захист органів дихання: Захист органів дихання необхідний при пилоутворенні. 
Використовувати респіратори. 

 

Секція 9: Фізико-хімічні властивості 
Агрегатний стан: Твердий 
Зовнішній вигляд: Дрібний кристалічний порошок білого кольору 
Запах: Відсутній 
Точка плавлення: 185°C (із розкладанням) 
Температура кипіння: Не застосовно 
Температура 
розкладання: 

185°C. При поступовому нагріванні до 107,5°С речовина 
перетворюється на HBO2, при 160°С – на B2O3. 

Розчинність у воді: 46,5 г/л (20°С) 
Розчинність в органічних 
розчинниках: 

Розчиняється в метанолі (21,0%), етанолі (11,2%), рідкому аміаку, 
гліцерині (19,48% при 25°С). Слабо розчиняється в ацетоні (0,65%), 
практично не розчиняється в діетиловому ефірі. 

Питома вага: 1,435 г/cм3 (15°C) 

pH: 3,8-4,8 (33 г/л, 20°C) 
Займистість: Негорючий матеріал 
Молекулярна маса: 61,84 
Коефіцієнт розподілу в 
системі «октанол-вода»: Log Kow=0,175 

Тиск парів: 0 мм рт. ст. (20 0 С) 
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Секція 10: Стабільність і реакційна здатність 
10.1 Реакційна здатність 
Слабка кислота. Взаємодіє з основами, утворює солі. Зі спиртами і поліолами у присутності сірчаної 
кислоти утворює ефіри, у присутності лугів – комплексні сполуки. У водних розчинах передбачається 
існування поліборних кислот. 
10.2 Хімічна стабільність 
Гігроскопічна. 
10.3 Можливість небезпечних реакцій 
Взаємодія з гідроксидами вибухонебезпечна. 
10.4 Умови, яких слід уникати 
Пилоутворення. Волога. Несумісні речовини. Прямі сонячні промені. 
10.5 Небезпечні продукти розкладання 
Див. пункт 5.3. 
10.6 Несумісні речовини і матеріали 
Калій, оцтовий ангідрид. 

 

Cекція 11: Інформація про токсичність  
Гостра токсичність: Смертельна доза для дорослих: 10-20 г. Токсична концентрація в 

крові – 40 мг/л, смертельна – 50 мг/л. LD50=2660-4000 мг/кг (щур, 
перорально). LD50=1330 мг/кг (щур, внутрішньовенно).  
LD50=800 мг/кг (миша, інтраперитонеально). LD50>2000 мг/кг 
(кролик, нашкірно). LD50=1400 мг/кг (щур, підшкірно). 

Вдихання: Так 
Шкіра: Так (стандартний тест Дрейза) 
Очі: Так (людина, пил може викликати подразнення по типу «стороннє 

тіло»; стандартний тест Дрейза: помірне подразнення очей у 
кролика). 

Канцерогенна дія: Людина: Відповідно до класифікації ЕРА (США) група Е.  
Тварини: Не встановлено. 

Мутагенна дія: Не встановлено. 
Репродуктивна токсичність: Так (щур, собака).  
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. 
12.2 Гостра токсичність 
Для риб: LC50=1,02 мг/л (Carassius auratus, 3 дні). LC50 =0,86 мг/л (Salmo gairdneri, 24 дні). LC50=600 
мг/л (Oncorhynchus tschawytscha, 96 годин). LC50=1,26 мг/л (Channel catfish, 5 днів). LC50=0,26 мг/л 
(Carassius auratus, 7 днів). 
Для Daphnia magma: EC50=658-875 мг/л (48 годин). 
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Для водоростей: LOEC=3,6 мг/л (Spirodella polyrrhiza, 10 днів, порушення швидкості росту). 

12.3 Трансформація у навколишньому середовищі 
Так. Продукти трансформації: Борати. Стабільність в абіотичних умовах: ≥30 діб (надзвичайно 
стабільна). 
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 

Не має коду ООН 

14.2 Належне вантажне найменування ООН: 

Не має вантажного найменування ООН 

14.3 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 

14.4 Транспортне маркування і група упаковки 

Транспортне маркування за ГОСТ 14192 із нанесенням маніпуляційного знаку «Боїться вогкості». 
 

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

 

Секція 16: Додаткова інформація 
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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. 

 


