
 
 
 

S I Ř I Č I T A N      S O D N Ý      BEZVODÝ 
 
                                                     
Vzorec :  Na2SO3 
 
 
Synonyma :  natriumsulfit wasserfrei, sodiumsulphite 

CAS No.[7757-83-7]  
 
Vlastnosti :  Bílý jemně krystalický prášek charakteristického zápachu   po 
SO2. Na vzduchu zvětrá, je dobře rozpustný ve vodě, nepatrně v alkoholu. Vodní 
roztok reaguje na lakmusový papírek zásaditě.    
 
 
Možnosti použití :  
 
Chemický průmysl – redukční činidlo, k výrobě thiosíranu sodného  
 
Fotografický průmysl – ochrana před oxidací vývojek  
 
Průmysl papíru a celulózy – dechlorační prostředek 
 
Textilní průmysl  – dechlorační prostředek  
 
Další použití  – ke konzervaci potravin a úpravě napájecích vod v kotelnách 
 
 
 
Specifikace jakosti :  
   Obsah Na2SO3   min. 97,5 %   
   Železo    max. 0,0005 % 
   Těžké kovy jako olovo  max. 0,001 % 

Selen     max. 0,0005 % 
Arsen     max. 0,0001 % 
Thiosulfáty jako S2O3  max. 0,1 % 
Alkalita jako Na2CO3  max. 0,1 % 
Chloridy    max. 20 ppm 
Vápník    max. 25 ppm 
Látky nerozpustné ve vodě max. 0,005 % 

 
 
 
 
 
 



 
 
Informativní údaje :  
   Molekulová hmotnost  126,048 g/mol 
   Sypná hmotnost   1 100 – 1 200 kg/m3 
   PH (20% roztoku ve vodě)  11 
   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 25 kg pytlích   
 
 
Dodací lhůta : do 5 pracovních dnů po předložení objednávky 
 
 
Skladování:  Skladovat v originálním balení v suchých, chladných skladech. 
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. 
 
Siřičitan sodný bezvodý je dodáván prostřednictvím firmy  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 
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