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Сфера застосування

Залежно від призначення селітра калієва технічна, яка не злежується, виробляється 
двох  марок:

марка Б — для виробництва димних порохів, спеціальних сумішей та як мінеральне 
добриво у сільському господарстві;

марка В — для виробництва емалей, термосолей, теплоносіїв, знебарвлення та 
освітлення технічного скла, як мінеральне добриво у сільському господарстві, а та-
кож для роздрібної торгівлі.

Умови зберігання та транспортування 

Селітру калієву технічну, яка не злежується, зберігають у закритому складському 
приміщенні в упакованому вигляді.

Селітру калієву технічну, яка не злежується, транспортують відповідно до правил 
перевезення небезпечних вантажів, що діють на кожному виді транспорту:

залізничним транспортом — у критих залізничних вагонах;

автомобільним транспортом — у критих транспортних засобах;

морським та річковим транспортом – у закритих вантажних приміщеннях або на па-
лубі вантажних судів під укриттям.

Не допускається навантаження, розвантаження, перевезення та зберігання селітри 
калієвої технічної, яка не злежується, разом з горючими речовинами, мінеральними 
кислотами, ціаністим калієм, роданідами, а також змішування з тирсою, соломою, 
вугіллям, торфом та іншими органічними речовинами, щоб уникнути самозаймання, 
пожежі та вибуху.

Гарантійний строк зберігання: 1 рік з дня виготовлення.

Термін придатності продукту необмежений.

Основні технічні вимоги

Назва показника
Значення

Марка Б Марка В

Зовнішній вигляд Білі кристали з жовтувато-сіруватим відтінком

Масова частка калію азотнокислого, %, не менше ніж 99,90 99,85

Масова частка води, %, не більше ніж 0,08 0,1

Масова частка хлористих солей у перерахунку на натрій хлористий, %, не більше ніж 0,017 0,03

Масова частка вуглекислих солей у перерахунку на калій вуглекислий, %, не більше ніж 0,01 0,01

Масова частка нерозчинного у воді залишку, %, не більше ніж 0,01 0,03

Масова частка частка окислюваних марганцевокислим калієм речовин у перерахунку на калій азотисто-кислий, %, не більше ніж 0,01 0,01

Масова частка солей кальцію і магнію у перерахунку на кальций, %, не більше ніж 0,002 0,02

Масова частка заліза, %, не більше ніж 0,005 –

Масова частка сульфонолу, % 0,05–0,30 0,05–0,30

Масова частка «Петро-АГ», % 0,05–0,20 0,05–0,20
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