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DUSIČNAN VÁPENATÝ 
roztok 
 
 

Dusičnan vápenatý nachází uplatnění např. ve stavebnictví, v procesech Odour Control – 

redukce zápachu sirovodíku v kanalizačních sítích a jako dusíkaté hnojivo.  
 

 

Charakteristika produktu: 

Chemický vzorec Ca(NO3)2 

Obsah Ca(NO3)2 43,9 – 45,4 % 

Vzhled bezbarvý, čirý roztok 

pH 5,5 -7,5  

Teplota tuhnutí -10 oC 

Hustota při 20 oC 1,43 g/cm3 

 

Kvalita produktu 

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný 

podle Nařízení č. 1999/45/EC a jeho dodatků. 

 

 

Dodávky 

- v autocisternách cca 25 t 

- v přepravních IBC kontejnerech 1m3 

 
 

Doprava k zákazníkovi je zajišťována 

vlastními cisternovými soupravami, nebo jsou 

využíváni externí přepravci. 

 

Označení ADR:  

Není regulováno. Produkt není klasifikován 

jako nebezpečný z hlediska přepravy 

(ADR/RID,IMDG, ICAO/IATA). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skladování 

Pro skladování se používají nádrže z plastické 

hmoty, sklolaminátu nebo pogumované oceli. 

Skladovat v temnu. Běžné IBC kontejnery a 

obdobné nádoby/nádrže jsou pro skladování 

na světle nevhodné.  

 

Bezpečnostní pokyny 

Při práci s tímto produktem je třeba používat 

vhodné ochranné brýle, rukavice a oděv.. 

Přípravek dráždí kůži a oči.  

 

 

První pomoc: při potřísnění odložte zasažený 

oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a 

mýdlem. Při zasažení očí vymývejte 10-15 

minut velkým množstvím vody. Při náhodném 

požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru 

vody. Ve všech vážnějších případech 

poškození zdraví, při zasažení očí a při požití 

vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři 

předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu. 

Uchovávejte mimo dosah dětí. 
 
 

Společnost PCT s.r.o. poskytuje tyto informace jako službu svým zákazníkům a tyto informace mají zákazníkům sloužit výhradně jako vodítko při hodnocení produktů. Musíte naše produkty 

vyzkoušet, abyste zjistili, zda jsou vhodné pro zamýšlené způsoby použití nebo aplikace a zda jsou vhodné z hlediska zdraví, bezpečnosti a ekologického vlivu. Musíte také informovat své 

zaměstnance, zástupce, dodavatele, zákazníky a třetí strany, které mohou přijít do styku s produkty, o všech bezpečnostních opatřeních. Veškeré informace a technická asistence se poskytují 

bez záruky a podléhají změnám bez předchozího upozornění. Přebíráte plnou odpovědnost za to, že budete jednat v souladu se všemi informacemi a bezpečnostními opatřeními a se všemi 

zákony, směrnicemi, nařízeními a předpisy jakéhokoli státního úřadu, které se vztahují na zpracování, přepravu, dodávku, vykládku, vypouštění, skladování, manipulaci, prodej a používání 

každého produktu. Nic z toho, co je v tomto dokumentu obsaženo, nelze vykládat jako doporučení k používání jakéhokoli produktu v rozporu s patenty, kterými je chráněn jakýkoli materiál nebo 

jeho použití.   
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