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Секція 1: Ідентифікація хімічної продукції та відомості про виробника 
1.1 Найменування хімічної продукції 
Назва: Калій азотнокислий 
Артикул: 9086ХХХХХХХХХХ 
1.2 Інші способи ідентифікації 

Калієва сіль азотної кислоти, Калійна селітра, Калію нітрат. 
1.3 Рекомендації та обмеження щодо застосування хімічної продукції 
Сфера 
застосування: 

Фармацевтична, харчова, 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 
3 клас небезпеки за впливом речовини на організм (повітря робочої зони). 

2.2 Елементи маркування відповідно до УГС 
Символи факторів ризику: 

 

 

Сигнальне слово: Небезпечно 
Коротка характеристика 
небезпеки: 

Н272 Може посилити загоряння, окислювач 

Запобіжні заходи: P221 Вжити всіх заходів обережності з метою уникнення 
змішування з горючими речовинами. 

 Р210 Берегти від тепла, іскор, відкритого вогню та інших 
джерел займання. 

 Р220 Не допускати контакту з горючими матеріалами. 
 P280 Користуватися захисними рукавичками/захисним 

одягом/засобами захисту очей/обличчя. 
 P370+ 

P378a 
При пожежі: для гасіння використовувати CO2, порошок 
або водяний спрей. 

 P501a Утилізуйте вміст/контейнер відповідно до 
місцевих/регіональних/національних/міжнародних 
правил. 
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Секція 3: Склад/інформація про компоненти 
3.1 Речовина 
Хімічна назва: Калій азотнокислий 
Молекулярна формула: KNO3 
CAS No.  7757-79-1 
ЄC No. 231-818-8 
3.2 Інформація про компоненти 

Компонент CAS No. Масова частка, % 
Калій азотнокислий 7757-79-1 99,0-101,0 

3.3 Суміші 
Не застосовно 

Секція 4: Заходи першої допомоги 
4.1 Опис необхідних заходів першої допомоги 
При потраплянні в очі: Промити проточною водою до усунення симптомів подразнення. Робити 

примочки з холодною водою, чаєм. У разі необхідності звернутися за 
медичною допомогою. 

При потраплянні на 
шкіру: 

Зняти і видалити забруднений одяг, взуття, спорядження. Рясно промити 
проточною водою з милом або слабким содовим розчином до повного 
видалення продукту. Змастити нейтральним жиром. У разі необхідності 
звернутися за медичною допомогою. 

При проковтуванні: Очистити ротову поверхню від залишків продукту і ретельно 
прополоскати. Рясно напоїти потерпілого водою або розчином 
перманганату калію слабо рожевого кольору, викликати блювоту. 
Повторити процедуру кілька разів, після чого напоїти постраждалого 
розчином сульфату натрію (4-5 таблеток на склянку води) або 
активованого вугілля, потім дати проносне (20г глауберової солі або 
сульфату магнію на склянку води). Пити молоко, сирі яйця, рослинну 
олію 2-3 ст.л. Для боротьби з метгемоглобінемією - внутрішньо ввести 
метиленовий синій в дозах 1-2 мг/кг із глюкозою і аскорбіновою 
кислотою. 

При вдиханні: Забезпечити доступ свіжого повітря, спокій, тепло, зручне положення 
тіла, умови для вільного дихання. При порушенні дихання дати 
зволожений кисень, при зупинці дихання – штучне дихання. У разі 
необхідності звернеться за медичною допомогою. 

4.2 Гострі і віддалені симптоми та наслідки впливу 
Симптоми: Метгемоглобіноутворювач. При вдиханні – слабкість, головний біль, 

першіння в горлі, кашель. При ковтанні - нудота, блювота, болі в животі. 
У важких випадках - задишка, синюшність шкірних покривів і слизових 
оболонок. Серцебиття, зниження артеріального тиску, судоми. 

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 

Калій азотнокислий не горить, але сприяє самозайманню горючих речовин і матеріалів. Контейнери 
з речовиною можуть розриватися при нагріванні. Суміш із рівних частин розплавленої при 3500С 
речовини з висушеним оцтовокислим натрієм вибухає. 
5.2 Рекомендовані засоби пожежогасіння 

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

Не застосовувати пінні вогнегасники. 
5.4 Особливі небезпеки, що виникають внаслідок речовини або суміші 
При термодеструкції – нітрит калію, калію оксид, калій пероксид, оксиди азоту, кисень, азот. 
5.5 Специфіка при гасінні/ ЗІЗ пожежників і персоналу 

Охолоджувати водою контейнери з речовиною у зоні пожежі. Потрібна велика обережність при роботі 
з сумішами нітратів і лужних солей щавлевої, винної, лимонної кислот. 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. Не допускати утворення 
пилу. Забруднену поверхню промити водою і детергентами. 

 

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

7.1 Запобіжні заходи при роботі з хімічною продукцією 
Не допускати засмічення або змішування продукту з горючими матеріалами й органічними речовинами. 
Забороняється розведення вогню, а також куріння. Негайно змінити забруднений одяг; вимити руки та 
обличчя після роботи з речовиною. 
7.2 Умови безпечного зберігання з урахуванням будь-яких несумісностей 

Зберігати в оригінальній щільно закритій упаковці, в сухих критих вентильованих складських 
приміщеннях окремо від відновників, хлоратів і горючих матеріалів, при додатковому дотриманні вимог 
щодо спільного зберігання хімічних речовин. Берегти від 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: ГДКав = 0,05 мг/м3 
Повітря робочої зони: ГДКав = 5 мг/м3, клас небезпеки ІІІ 
Грунт: Норматив не затверджений 
Вода ВОГПКПВ: Норматив не затверджений 
8.2 Заходи забезпечення і контролю за встановленими параметрами 

Атмосферне повітря: Фотометричне вимірювання (за нітратами) 

Повітря робочої зони: Гравіметричне вимірювання. 
Грунт: Іон-селективне вимірювання (за нітратами) 

Вода ВОГПКПВ: Колометричне вимірювання (за нітратами) 
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8.3 Інформація про індивідуальні засоби захисту персоналу 

Захист очей / обличчя: Захисні окуляри з боковими щитками. 
Захист шкіри і тіла: Носити відповідний захисний одяг (захисні рукавички з нітрилової 

гуми товщиною 0,11 мм, пилозахисний одяг і спеціальне взуття). 
Захист органів дихання: Захист органів дихання необхідний при пилоутворенні. Респіратори 

типу «Пелюстка» або «Астра» або ШБ-1. 
 

Секція 9: Фізико-хімічні властивості 
Агрегатний стан: Твердий 
Зовнішній вигляд: Безбарвні прозорі кристали  
Запах: Відсутній 
Точка плавлення: 334°C 
Температура кипіння: Не досягається 
Температура 
розкладання: 

Близько 400°C розкладається з виділенням О2, спочатку до КNO2, а 
потім до К2O. 

Розчинність у воді: 320 г/л (20 °C) 
Розчинність в органічних 
розчинниках: 

Не розчиняється в абсолютному спирті та діетиловому ефірі. 
Розчиняється в рідкому аміаку, гліцерині, метанолі (0,34% мас.). 

Питома вага: 2,11 г/cм3 (16°C) 

pH: pH 5,5–8,0 (50000 мг/л, H2O) 
Займистість: Негорючий матеріал. 
Молекулярна маса: 110,11 
Коефіцієнт розподілу в 
системі «октанол-вода»: Log P(oct)=-0,79 

Тиск парів: Не застосовно 
 

Секція 10: Стабільність і реакційна здатність 
10.1 Реакційна здатність 
Речовина класифікується як слабкий окислювач. Суміші нітрату калію з органічними речовинами при 
тривалому контакті можуть займатися і горіти. Відновлюється, реагує з кислотами, лугами. Речовина 
слабо гігроскопічна. 
10.2 Хімічна стабільність 
Продукт хімічно стабільний у стандартних умовах навколишнього середовища (кімнатна 
температура). 
10.3 Можливість небезпечних реакцій 
Інформація не виявлена. 
10.4 Умови, яких слід уникати 
Пилоутворення. Волога. Несумісні та горючі речовини. 
10.5 Небезпечні продукти розкладання 
Див. пункт 5.4. 
10.6 Несумісні речовини і матеріали 
Органічні речовини, відновники (гіпофосфіт натрію, миш'як, трисульфід миш'яку, сірка, 
порошкоподібний цинк, алюміній, білий фосфор, солі щавлевої, винної, лимонної кислот і т.д.), 
кислоти, луги. 

 

Cекція 11: Інформація про токсичність  
Гостра токсичність: DL50 =3750 мг/кг (в/ж, щур).  DL50=1901 мг/кг (в/ш, кролики). CL50= 

не досягається. 
Вдихання: Так 
Шкіра: Так (у виробничих умовах при контакті з речовиною – 

почервоніння, біль). 
Очі: Так (у виробничих умовах при контакті з речовиною – сльозотеча, 

різь. 50 мг нативної речовини, одноразово, кролики – через добу 
набряк кон'юнктиви, еозинофільна інфільтрація епітелію). 
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Канцерогенна дія: Дана інформація відсутня 
Мутагенна дія: Не виявлено 
Репродуктивна токсичність: Дана інформація відсутня 
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: CL100=1200 мг/л (Gastersteidae, 24 години). CL50=(162-224) мг/л (Gambusia, 48 годин). CL50= 
3575 мг/л (Lepomis macrochirus, 48 годин). 
Для Daphnia magna: TLm=490 мг/л (48 годин). TLm=226 мг/л (72 години). TLm=39 мг/л (96 годин) 
Для водоростей: ЕС>237 мг/л (Phaeodactylum tricornutum, 2 години, інгібування). 
12.3 Трансформація у навколишньому середовищі 

Стабільність в абіотичних умовах (τ1/2): 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 

1486 

14.2 Належне вантажне найменування ООН: 

POTASSIUM NITRATE 

14.3 Види транспортних засобів і класифікація небезпеки під час перевезення  

Сухопутний транспорт (ADR/RID): Серійний номер ООН-1486; клас-5; підклас-5.1, група 
упаковки-III 

Повітряний транспорт (IATA): Серійний номер ООН-1486; клас-5; підклас-5.1, група 
упаковки-III 

Морський транспорт (IMDG): Серійний номер ООН-1486; клас-5; підклас-5.1, група 
упаковки-III 
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14.4 Транспортне маркування і група упаковки 
Транспортне маркування за ГОСТ 14192 з нанесенням маніпуляційного знаку «Берегти від вологи» 

 

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

 

Секція 16: Додаткова інформація 
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
 
Нормативні документи: 
1. Реактивы. Калий  азотнокислый. Технические условия. ГОСТ4217-772   
2. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки 
для здоров׳я населення. ДСанПіН № 2.2.7.029-99.  
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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. 

 


