
 
 
 

H Y D R O G E N S Í R A N      S O D N Ý 
 
                                                     
Vzorec :  NaHSO4 
 
 
Synonyma :  natriumhydrogensulfat   CAS No.[7681-38-1] 
 
  
Vlastnosti : Bílý až slabě nažloutlý produkt ve formě perliček. Je bez 

zápachu a dobře rozpustný ve vodě. Vodní roztok reaguje na 
lakmusový papírek kysele, působí žíravě a korozivě na kovy. 
Hydrogensíran sodný je hydroskopický.     

 
 
 
Specifikace jakosti :  
   Obsah NaHSO4   min. 93 %   
   Železo    max. 0,03 % 
   Voda     max. 0,5 % 

Síran sodný    max. 6 % 
Chloridy    max. 0,1 % 
Nerozpustné zbytky   max. 0,3 % 

   Sypná hmotnost   1,40 - 1,45 g/cm3 
 
 
 
Informativní údaje :  

Molekulová hmotnost  120,065 g/mol 
   Sypná hmotnost   1,40 - 1,45 g/cm3 

Teplota tavení   cca 180° C 
   PH (20% roztoku ve vodě)  1 – 1,2 
   Rozpustnost ve vodě   cca 286 g/l 
   Zrnitost větší než 1 mm  cca   10 % 
     0,1 – 1 mm   min.  85 % 
     menší než 0,1 mm  max.   5 % 
  
 
 
Balení :  v 25 kg nebo 50 kg  pytlích na nevratných paletách  
 
 
Dodací lhůta : do 5 pracovních dnů po předložení objednávky 
 
 
 



Možnosti použití :  
 
Chemický průmysl – jako tak zvaná pevná kyselina, dehydratace ricinového oleje, 
redukční činidlo, k výrobě thiosíranu sodného  
 
Sklářský průmysl – čistící a leštící prostředek pro technické sklo  
 
Výroba kaučuku – pomocný prostředek při reneraci starého kaučuku  
 
Textilní průmysl  – pomocný prostředek pro bělení a barvení vlny, přídavek do 
spřádacích lázní viskózy, pro zlepšení barvení při použití dikyandiamidu  
 
Kožedělný průmysl – piklovací sůl pro nabobtnání a bělení kůže 
 
Kovoprůmysl  –  jako tavidlo při výrobě nízkotavitelných kovů a jejich legování 
 
Petrochemie  – k odstranění sloučenin dusíku z uhlovodíků 
 
 
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. 
 
Hydrogensíran sodný 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 

   


