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Секція 1: Ідентифікація хімічної продукції та відомості про виробника 
1.1 Найменування хімічної продукції 
Назва: Свинець (ІІ) оцтовокислий 3-водний 
Артикул: 9070ХХХХХХХХХХ 
1.2 Інші способи ідентифікації 

Діацетат свинцю тригідрат; ацетат свинцю (II) тригідрат; оцтової кислоти сіль свинцю (II) тригідрат. 
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 
I клас небезпеки за впливом речовини на організм (повітря робочої зони, ГДК=0,01/0,005 мг/м3,). 

2.2 Елементи маркування відповідно до УГС 
Символи факторів ризику:   

Сигнальне слово: Небезпечно 
Коротка характеристика 
небезпеки: 

H360Df Імовірно може завдати шкоди плодючості. Імовірно 
може завдати шкоди ненародженій дитині. 

 Н410 Доволі токсично для водних організмів із 
довгостроковими наслідками. 

 H373 Може викликати пошкодження органів (центральної 
нервової системи, крові, імунної системи, нирок) у 
результаті тривалого або багаторазового впливу. 

Запобіжні заходи: P201 Перед використанням отримати спеціальні інструкції. 
 P273 Уникати потрапляння в навколишнє середовище. 
 P314 Зверніться до лікаря, якщо ви погано себе почуваєте. 

 

Секція 3: Склад/інформація про компоненти 
3.1 Речовина 
Хімічна назва: Свинець (ІІ) оцтовокислий 3-водний 
Молекулярна формула: Pb(CH3COO)2▪3H2O 
CAS No.  6080-56-4 
ЄC No. 206-104-4 
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3.2 Інформація про компоненти 
Компонент CAS No. Масова частка, % 

Свинець (ІІ) оцтовокислий 3-водний 6080-56-4 ≥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 до 

усунення симптомів подразнення. При необхідності звернутися за 
медичною допомогою. 

При потраплянні на 
шкіру: 

Зняти забруднений одяг, взуття, спорядження. Промити проточною 
водою до повного видалення продукту. При необхідності звернутися за 
медичною допомогою. 

При проковтуванні: Очистити ротову поверхню від залишків продукту. Прополоскати рот. Не 
викликати блювоту! Дати воду 240-300 мл. При блювоті промити рот і 
повторити прийом води. При необхідності звернутися за медичною 
допомогою. 

При вдиханні: Забезпечити доступ свіжого повітря, спокій, тепло, зручне положення 
тіла, умови для вільного дихання. При диспное дати зволожений кисень 
або карбоген, при апное застосувати штучне дихання. Не застосовувати 
метод «рот-в-рот», використовувати респіраторну маску з одностороннім 
клапаном. При необхідності звернутися за медичною допомогою. 

4.2 Гострі і віддалені симптоми та наслідки впливу 
Симптоми: Металевий смак і сухість у роті, першіння в горлі, чхання, зміна частоти і 

ритму дихання, кашель, слабкість, збудження, зміна артеріального тиску, 
спрага, печія, нудота, болі в області живота, діарея, рідше – 
випорожнення кривавого або чорного кольору, анемія, ціаноз кінцівок, 
пігментація ясен і зубів, м'язова слабкість, головний біль, депресія, в 
важких випадках – кома, колапс. Симптоми хронічного отруєння – 
головний біль, постійна нудота, порушення зору, роздратованість, 
галюцинації, кома. 

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 
Негорючий речовина. Пил речовини може утворювати вибухонебезпечні суміші з повітрям. 
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 

Інформація не виявлена. 
5.4 Особливі небезпеки, що виникають внаслідок речовини або суміші 
Навколишній вогонь може виділяти небезпечні продукти термодеструкції речовини (оксиди вуглецю, 
оксид свинцю та оцтова кислота). 

5.5 Специфіка при гасінні/ ЗІЗ пожежників і персоналу 

Ємності з продуктом, що опинилися в зоні горіння, охолоджувати струменями води, що подаються з 
безпечної відстані. Не допускати потрапляння води всередину контейнерів із речовиною. У 
пожежонебезпечній ситуації носити автономні дихальні апарати позитивного тиску і спецодяг із 
резистентних матеріалів. 
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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. 

 

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 в критих сухих складських приміщеннях, в оригінальній щільно закритій упаковці окремо від 
джерел загоряння, нагрівання та несумісних речовин. 

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=0,001/0,0003 мг/м3 (свинець і його неорганічні сполуки, за 

свинцем), клас небезпеки І 
Повітря робочої зони: ГДК=0,01/0,005 мг/м3 (свинець і його неорганічні сполуки, за 

свинцем), клас небезпеки І 
Грунт: ГДК (за рухомими формам свинцю)=6,0 мг/кг (загальносанітарний; 

за свинцем, що добувається з грунту ацетатно-амонійний буферним 
розчином рН=4,8). ГДК (за загальним вмістом свинцю)=32 мг/кг 
(піщані супіщані грунти); 65 мг/кг (кислі суглинисті та глинисті, рН 
KCl<5,5); 130 мг/кг (близькі до нейтральних, нейтральні та глинисті, 
рН KCl>5,5), клас небезпеки І. 

Вода ВОГПКПВ: ГДК=0,03 мг/л (свинець та його неорганічні сполуки, за свинцем), 
клас небезпеки ІІ. 

8.2 Заходи забезпечення і контролю за встановленими параметрами 
Атмосферне повітря: За свинцем: колориметричне вимірювання; атомно-абсорбційна 

спектрофотометрія; фотометричне вимірювання. 

Повітря робочої зони: Атомно-абсорбційна спектрофотометрія; фотометричне 
вимірювання. 

Грунт: Спектрофотометричне вимірювання. 
Вода ВОГПКПВ: Атомно-абсорбційна спектрофотометрія; фотометричне 

вимірювання. 
  

8.3 Інформація про індивідуальні засоби захисту персоналу 

Захист очей / обличчя: Захисні окуляри, що щільно прилягають. 
Захист шкіри і тіла: Носити відповідний захисний одяг, спеціальне взуття. 
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Захист органів дихання: Захист органів дихання необхідний при пилоутворенні. 
Використовувати респіратори (ШБ-1, «Пелюстка», фільтруюча 
маска Р3). 

 

Секція 9: Фізико-хімічні властивості 
Агрегатний стан: Твердий 
Зовнішній вигляд: Безбарвні кристали у масі білого кольору 
Запах: Слабкий, оцтової кислоти 
Точка плавлення: 75°C (з виділенням кристалізаційної води) 
Температура кипіння: Не застосовно 
Температура 
розкладання: >75°C 

Розчинність у воді: 443 г/л (20°С) 
Розчинність в органічних 
розчинниках: 

Добре розчиняється в гліцерині. Нерозчинний в ефірі. Погано 
розчинний у спирті (3,4% при 20°C). 

Питома вага: 2,55 г/cм3  

pH: 5,5-6,5 (5% розчин, 25°C) 
Займистість: Негорючий матеріал 
Молекулярна маса: 379,33 
Коефіцієнт розподілу в 
системі «октанол-вода»: 

Інформація не виявлена 

Тиск парів: 11,4 мм рт. ст. (20 С) 
 

Секція 10: Стабільність і реакційна здатність 
10.1 Реакційна здатність 
При плавленні переходить у безводну сіль. Розчин ацетату свинцю при звичайній температурі роз'їдає 
чавун, сталь, алюміній, а при температурі понад 93°С – мідь, бронзу, латунь. 
10.2 Хімічна стабільність 
На повітрі вивітрюється, переходячи в карбонат. Речовина гігроскопічна. 
10.3 Можливість небезпечних реакцій 
Ризик вибуху з броматами, солями, фенолами, сильними кислотами. Бурхливі реакції можливі при 
взаємодії з сильними окислювачами, сильними основами. 
10.4 Умови, яких слід уникати 
Сильне нагрівання (розкладання). Контакт із повітрям. Волога. 
10.5 Небезпечні продукти розкладання 
Див. пункт 5.3. 
10.6 Несумісні речовини і матеріали 
Сильні окислювачі (перхлорати, пероксиди, перманганат, хлорати, нітрати), сильні кислоти, сильні 
основи, бромат калію, хімічно активні метали (калій, натрій, магній, цинк). 

 

Cекція 11: Інформація про токсичність  
Гостра токсичність: LD50=174 мг/кг (миша, інтраперитонеально). LD50=4665 мг/кг (щур 

свинка, перорально).  
Вдихання: Так 
Шкіра: Так 
Очі: Так 
Канцерогенна дія: Людина: Дана інформація відсутня. Тварини: TDL0=8524 мг/кг 

безперервно (щур, перорально, 78 тижнів, канцероген за 
критеріями RTECS - пухлина сечостатевої системи і пухлина яєчок). 

Мутагенна дія: Позитивний результат (In vivo: мікроядерний тест, поліхромні 
еритроцити кісткового мозку щура, перорально, 100 мг/л, 125 днів; 
інгібування ДНК, миша, інтраперитонеально, 20 г/кг; 
цитогенетичний аналіз, миша, інтраперитонеально, 100 мг/кг. 
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Репродуктивна токсичність: TDL0=1611 мг/кг (щур, перорально, 1-22 дні після спарювання і 17 
днів лактації, вплив на новонародженого). TDL0=100 мг/кг (миша 
інтраперитонеально, вплив на сперматогенез), TDL0=8,4 г/кг 
безперервно (щур, внутрішньом'язово, 28 днів, вплив на яєчка, 
придатки яєчок). 

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=0,14 мг/л (S. Gairdneri, 96 годин).  
Для Daphnia magma: LC50=2,5 мг/л. 
Для водоростей:EC>3,7 мг/л (Sc. Quadricauda). 
12.3 Трансформація у навколишньому середовищі 
Інформація не виявлена 

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 

1616 

14.2 Належне вантажне найменування ООН: 

LEAD ACETATE 

14.3 Види транспортних засобів і класифікація небезпеки під час перевезення  

Сухопутний транспорт (ADR/RID): Серійний номер ООН-1616; клас-6; підклас-6.1; група 
упаковки-IIІ 

Повітряний транспорт (IATA): Серійний номер ООН-1616; клас-6; підклас-6.1; група 
упаковки-IIІ 

Морський транспорт (IMDG): Серійний номер ООН-1616; клас-6; підклас-6.1; група 
упаковки-IIІ 
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Свинець (ІІ) оцтовокислий 3-водний 

Паспорт безпеки речовини v 5.0 Сторінка 6 з 6 

14.4 Транспортне маркування і група упаковки 
На етикетці повинен бути напис «Отрута». 

 

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

 

Секція 16: Додаткова інформація 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
 
1. Реактивы. Свинец уксуснокислый 3-водный. Технические условия. ГОСТ1027-87 
2. The commission of the European Communities. Commission Directive №2001 / 58 / ЄС of 

27.07.01. OJEC , 2001., L 212, рр . 24-33. 
3. Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ). В кн .: 
Перевезення небезпечних вантажів. Документи. Матеріали.Вип.3. СПБ: ІЦ «Вибір», 2002-304 стор. 
120-260. 

4. Карта даних небезпечного фактора №1718 від 11 травня 2019 р. 
5. Merck safety data sheet. Lead(II) acetate trihydrate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur. Ссылка: 

file:///C:/Users/User/Downloads/107375_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. 

 


