
 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ 

Το υποχλωριώδες νάτριο (NaOCl) θα πρέπει να είναι παρασκευής εργοστασίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης κατάλληλο για πόσιμο νερό και να έχει τις παρακάτω χημικές και φυσικές ιδιότητες: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 

Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσει δήλωση / βεβαίωση του εργοστασίου 

παραγωγής του διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου ότι αυτό πληροί τις προδιαγραφές καθαρότητας που 

τίθενται στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 901:2007 (1907/2006) ως χημικού χρησιμοποιούμενου στην 

επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, ήτοι : 

1. Το διάλυμα είναι οπτικώς καθαρό από ακαθαρσίες (ίζημα και αιωρούμενα σωματίδια) 

2. Τα παραπροϊόντα (χλωρικό νάτριο και βρώμιο : NaClO3 NaClBr3) της παραγωγικής διαδικασίας, που 

δημιουργούνται κατά την αποθήκευση του υποχλωριώδους νατρίου, δεν υπερβαίνουν τις 

συγκεντρώσεις που τίθενται από το Πρότυπο 

3. Η περιεκτικότητα του διαλύματος σε χημικές παραμέτρους (αρσενικό, κάδμιο, χρώμιο, υδράργυρο, 

νικέλιο, μόλυβδο, αντιμόνιο και σελήνιο) δεν υπερβαίνει τις ανώτατες τιμές (σε μιλιγραμμάρια ανά 

κιλό ενεργού χλωρίου) που τίθενται από το Πρότυπο. 

 

 

 

 

Φυσική κατάσταση : υγρό 

Χρώμα : κίτρινο 

Οσμή : ερεθιστική 

PH : χλωρίου > 12 

Σχετική πυκνότητα :  1,18 – 1,22 g/cm3 

Μοριακό βάρος : 74.44 

Διαλυτότητα σε νερό : πλήρης 

Διαθέσιμο χλώριο (gr/l) : 140 ± 1% 

Ειδικό βάρος (g/cm3) στους 25 οC  1,20 ± 0,02 

Δ ΗΜΟΤΙΚΗ 

Ε ΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Υ ΔΡΕΥΣΗΣ 

Α ΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

Ν Α Υ Π Λ Ι Ο Υ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ» 

ΠΡΟΫΠΟΛ. : 30.000,00€ 



ΣΗΜΑΝΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να τηρεί όλους τους προβλεπόμενους από το Πρότυπο κανονισμούς όσον 

αφορά τη σήμανση ασφάλειας και επικινδυνότητας του προϊόντος, τη διακίνηση αυτού και την ορθή 

πρακτική αποθήκευσης. 

 

PURITY CRITERIA EN 901/2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βρώμικα ιόντα <2,5g/kg                       (επί διαθεσίμου χλωρίου) 

Χλωρικά ιόντα <5,4%                            (επί διαθεσίμου χλωρίου) 

Αρσενικό <1 mg/kg                      (επί διαθεσίμου χλωρίου) 

Κάδμιο <2,5 mg/kg                   (επί διαθεσίμου χλωρίου) 

Χρώμιο <2,5 mg/kg                   (επί διαθεσίμου χλωρίου) 

Υδράργυρος <3,5 mg/kg                   (επί διαθεσίμου χλωρίου) 

Νικέλιο <2,5 mg/kg                   (επί διαθεσίμου χλωρίου) 

Μόλυβδος <15 mg/kg                    (επί διαθεσίμου χλωρίου) 

Αντιμόνιο <20 mg/kg                    (επί διαθεσίμου χλωρίου) 

Σελήνιο <20 mg/kg                    (επί διαθεσίμου χλωρίου) 


