
 
 
 

D I S I Ř I Č I T A N     S O D N Ý 
 
 
Kvalita :  potravinářská  E 223 
 
                                                     
Vzorec :  Na2S2O5 
 
 
Synonyma :  metabisulfit sodný, pyrosulfit sodný CAS No.[7681-57-4] 
 
  
Vlastnosti :  Bílý  jemně krystalický prášek charakteristického zápachu po 
SO2, rozpustný ve vodě. Vodní roztok reaguje slabě kysele. Působením vzdušné 
vlhkosti se pozvolna odštěpuje plynný SO2 a přitom nastává oxidace na síran sodný.  
Působením kyselin a tepla vzniká kysličník siřičitý. Disiřičitan sodný prudce reaguje 
oxidačními látkami. Ve směsi s dusičnanem sodným reaguje silně exotermicky. 
Působí redukčně, bělí a konzervuje.   
 
 
Možnosti použití : V Německé spolkové republice je disiřičitan sodný E 223 
registrován podle výnosu z 22.12.1981 jako přídavný prostředek pro potravinářské 
použití. 

Používá se pro uchovávání sušeného, mraženého a kandovaného ovoce, 
ovocných a zeleninových výrobků, cibule, výrobků z brambor, sušených škrobů, krup 
z ječmene, potravinářských želatin, výrobků z cukru všeho druhu, měkkých a tvrdých 
karamelů, zavařenin, marmelád, kvasných octů, šťáv z citronů, pomerančů a 
hroznového vína. V některých zemích jsou další možnosti použití jako např. 
uchovávání ryb a korýšů. Ve speciálních případech se používá dvojsiřičitan  sodný 
při výrobě těstovinových nudlí, k bělení ananasu. 

Při použití je třeba brát ohled na ustanovení jednotlivých zemí.   
 
 
Specifikace jakosti :  
   Obsah Na2S2O5   96-98%   

Oxid siřičitý (SO2)   min. 64,7%  
   Siřičitan sodný   max. 2 % 
   Síran sodný    max. 2 % 
   Železo    max.    10  mg / kg 
   Chloridy (Cl)    max.  30  mg / kg 
   Olovo     max.      0,5  mg / kg 
   Měď     max.      0,5  mg / kg 

Zinek     max.      0,5  mg / kg 
Arsen     max.      0,5  mg / kg 
Těžké kovy jako olovo  max.    10  mg / kg 

 



 
Informativní údaje :  
   Molekulová hmotnost  190,1 g/mol 
   Sypná hmotnost   1 100 – 1 200 kg/m3 
   PH (20% roztoku ve vodě)  4 – 4,5 
   Rozpustnost ve vodě při 20°C cca 650 g/l 
   Teplota rozkladu   větší než 170° C 
   Selen     max. 0,1  mg / kg 
   Rtuť     max. 0,01  mg / kg 
   Kadmium    max.  0,05  mg / kg 
  
Balení :  v polyetylenových pytlích 25 kg netto  

nebo big-bag  max. 1.000 kg netto  
 
 
Dodací lhůta : do 5 pracovních dnů po předložení objednávky 
 
Skladování:  Skladovat v originálním balení v suchých, chladných skladech 
pokud možno pod vzduchovým uzávěrem. Není klasifikován jako nebezpečné zboží. 
Při přepravě je třeba zachovávat odborné pokyny (GGVE/RID, GGVS/ADNR, IMDG-
Code a IATA-DGR).  
Uvedené údaje  odpovídají dnešnímu stavu našich znalostí a mají informovat o 
výrobku a jeho možnostech použití. Nemají však žádný význam pro konkrétní účel 
použití, je třeba vše předem řádně laboratorně a provozně vyzkoušet. Deklarovanou 
kvalitu zaručujeme v rámci našich všeobecných kupních podmínek. 
 
Dvojsiřičitan sodný, potravinářské kvality, vyrábí firma  GRILLO  AG  Duisburg a 
výhradní prodej  zajišťuje pro Českou a Slovenskou republiku firma Norwest s.r.o.  
Kaznějov. 
 
  
  
Objednávky :  Norwest spol. s r.o.  tel.   +420 373 332 075-6 
   331 51  Kaznějov 92 fax  +420 373 333 140 
       e-mail  norwest@norwest.cz 
       web  www.norwest.cz 

 
   


