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Formula chimică: Na2CO3

Denumirea chimică: Carbonat disodic
Denumirea comercială: Soda Ash Light, sodă calcinată ușoară
EC: 207-838-8 / CAS: 497-19-8 / REACH: 01-2119485498-19-0013

Specificaţiile menţionate mai sus sunt valabile pentru produsele depozitate în condiţii corespunzătoare. Pentru informaţii suplimentare 
vă rugăm să consultaţi Fişa cu date de securitate, unde sunt furnizate, printre altele, detalii referitoare la manipulare şi siguranţă.

DESCRIERE
Soda calcinată este sub formă de pulbere alba cu miros perceptibil de amoniac. Este folosită ca materie primă pentru 
producţia de sticlă, detergenti, textile, în industria chimică, industria hârtiei şi pentru producerea altor compuși de sodiu.

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE
Soda trebuie să fie transportată în mijloace de transport curate, sigilate, în conformitate cu legislația în vigoare. Încărcătura 
trebuie să fie distribuită în mod uniform, astfel încât să se prevină deplasarea produselor ambalate și deteriorarea lor. Soda 
este o substanță puternic higroscopică; trebuie să fie protejata de umiditate si de contactul direct cu apa. Soda ambalata 
trebuie să fie depozitata pe paleți. Numărul maxim de straturi de paleți stivuiți unul peste altul este de 2. În timpul depozitării 
și transportului, soda calcinată usoara poate forma aglomerări care se sfărâmă ușor.

TERMENUL VALABILITĂȚII
Termenul de valabilitate pentru soda calcinata este de 2 ani de la data fabricației. După expirarea termenului de valabilitate, 
produsul trebuie controlat din nou. În cazul în care parametrii sunt conformi cu cerințele, produsul poate fi folosit în continuare.

AMBALAJ  
•	 Saci de 25 și 30 kg pe paleți, 
•	 Big Bags de 500, 800 și 1000 kg,
•	 în vrac.  

Soda calcinată este produsă în fabricile noastre specializate. 
Informaţiile suplimentare pot fi obținute de la personalul nostru din Departamentul de Vânzări.

Numărul edition: 01/2017, Număr specificați SAL/01/2017/CSP-i/RO Valabil de la: 02.01.2017

Parametrul de calitate Exprimat în Unitatea Valoarea garantată

Carbonat disodic Na2CO3 % ≥ 99,50
Cloruri NaCl % ≤ 0,2

Fier Fe ppm ≤ 25
Sulfați Na2SO4 % ≤ 0,02

Pierderea la calcinare - % ≤ 0,20
Substanţe insolubile în H2O - % ≤ 0,010

Densitatea aparentă - kg/dm³ 0,55 – 0,65

Analiza granulometrică:
> 1,000 mm - % ≤ 2
< 0,056 mm - % ≤ 35
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