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1. JAGU: AINE IDENTIFITSEERIMINE/EC ESINDAJA /TOOTJA 

1.1 Toote tunnused 

IUPAC nimi:  Naatriumhüdroksiid 

Sünonüünid:  Seebikivi, naatriumhüdroksiid, naatriumhüdraat 

EC number:  215-185-5 

EC nimi:  Naatriumhüdroksiid 

CAS number:  1310-73-2 

CAS nimi:  Naatriumhüdroksiid 

RTECS:  WB4900000 

Viitenumber:  01-2119457892-27-0023 

 

1.2 Teadaolevad kasutusalad 

Tööstuses saab naatriumhüdroksiidi kasutada näiteks pH kohaldamiseks, taimeõlidest biodiisli 

tootmiseks, pudelite puhastamiseks (toiduainetööstus), mössi- ja paberitööstuses, õhu kuivatamiseks, 

alumiiniumi ekstraheerimiseks, tekstiilitööstuses, naha koorimiseks, kemikaalide tootmiseks 

(vahekasutus), vaikude regenereerimiseks või vee pehmendamiseks.  

Tarbijad kasutavad seda ka värvi eemaldamiseks ja kraanikausside ummistuste eemaldamiseks.  

Lisainfo: Kogu PROC-i tekst, ERC; PC ja SU, vaata ES Lisa. 

 

1.3 Tootja ja EC esindaja andmed: 

Tootja: JSC «Кaustik» Volgograd 

Aadress (posti- ja juriidiline):  40 let VLKSM str., 57, 400097, Volgograd, Russia 

Telefon:  +7(8442) 40 63 03 

Eposti aadress:  spk@kaustik.ru 

Kontaktisik:  Aleksey Chebotarev 

ЕС esindaja:  Kaustik Europe b.v. 

Aadress (posti- ja juriidiline):  Oslo,1, 2993 LM Barendrecht, Netherlands 

Telefon:  +31104111114; fax: +31104049922 

Kontaktisik:  Vladimir Khodyrev 

 

1.4 Hädaabinumber        +7(8442) 406303 või +7(8442) 406750 kl 8.00 kuni kl  

17.00 Moskva aja järgi (UTC+3). 

 

 

2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE 

2.1 Grupeerimine ja märgistamine vastavalt CLP-le  

Naatriumhüdroksiid on nimetatud Regulatsioon (EC) Nr 1272/2008 (CLP) (Indeks Nr 011-002-00-6) 

Lisa VI-s. 

Classification 

Ohu klass ja kategooria:  Nahka söövitav; kategooria 1A 

Ohuteade:  H314: Põhjustab rasket naha põletust ja silmade kahjustust 

 H290: Võib metalle söövitada. 

 H318: Põhjustab rasket silmade kahjustust. 
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Määratud kontsentratsioonipiirid 

Nahka söövitav 1A; H314 (Põhjustab rasket naha põletust ja silmade kahjustust): C ≥ 5%  

Nahka söövitav 1B; H314 (Põhjustab rasket naha põletust ja silmade kahjustust): 2% ≤C< 5%  

Nahka ärritav 2; H315 (Põhjustab nahaärritust): 0,5% ≤ C < 2%  

Silmi ärritav 2; H319 (Põhjustab rasket silmade ärritust): 0,5% ≤ C < 2% 

 

2.2 Märgistamine 

Signaalsõna:  Danger  

Ohu piktogrammi koodid ja sümbolid:  GHS05: korrodeeriv   

 

 

2.3 Muud ohud  

2.3.1. PBT või vPvB omaduste kokkuvõte ja üldised järeldused 

Naatriumhüdroksiidi ei peeta PBT ega vPvB aineks.  

2.3.2 Ettevaatusteadaanded 

P260:  Mitte hingata sisse tolmu, suitsu, gaasi, hägu, aurusid ega aerosooli. 

Р262:  Vältida sattumist silma, nahale ja riietele. 

Р264:  Pärast tööd pesta käed korralikult puhtaks. 

P280:  Kasutage kaitsekindaid/riietust ning silma/näokaitsmeid. 

Р284:  Kasutada hingamiselundite kaitsevahendeid. 

Р301+Р330+Р331: ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud; mitte kutsuda esile oksendamist. 

P303 + P361 + P353:  SATTUMISEL NAHALE (või juustele): võtta kohe seljast kõik saastatud riided 

ning pesta nahka veega / käia duši all. 

Р363:  Enne korduvkasutamist pesta määrdunud riided puhtaks. 

Р304+Р340:  SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada kannatanu värske õhu kätte ning tagada 

talle hingamiseks mugavas asendis täielik rahu. 

P305 + P351 + P338:  SATTUMISEL SILMA: pesta silmi ettevaatlikult veega mitme minuti vältel. 

Juhul kui kasutate kontaktläätsi, võtke need võimaluse korral silmast. Jätkake 

silmade pesemist. 

P310:  Kutsuge kohe kohale toksikoloogiakeskuse esindaja või arst. 

Р390:  Mahapuisted/pritsmed/lekked tuleb mõju ennetamiseks lokaliseerida. 

Р402+Р404+Р420+Р232:  Hoida kuivas kohas ja/või tihedalt suletud / hermeetilises pakendis. 

Hoida eraldi muudest toodetest. Hoida eemal niiskusest. 

 

Ülal välja pakutud ettevaatusteadaanded on tööstusliku kasutuse jaoks. Muud või lisa 

ettevaatusteadaanded võivad professionaalseks ja/või tarbija NaOH kasutuseks kohasemad olla.  

 

3. JAGU: KOOSTIS/ INFO KOOSTISOSADE KOHTA 

 

3.1 Ained 

 

Koostisosad: CAS Nr 
EC number 

(EINECS, EILINCS) 
Massiosa, % 

Naatriumhüdroksiid NaOH 1310-73-2 215-185-5 Mitte vähem kui 99,0 

Naatriumkarbonaat Na2CO3 497-19-8 207-838-8 Mitte rohkem kui 1,0 
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4. JAGU: ESMAABI 

4.1 Esmaabi kirjeldus  

Sissehingamise korral 

- Minge värske õhu kätte.  

- Vajaduse korral hapniku hingamine või kunstlik hingamine.  

- Kannatanu peaks lamama külili asendis, katke ja hoidke teda soojas.  

- Kutsuge kohe arst. 

Kokkupuutel silmadega 

- Loputage koheselt rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit.  

- Kui silmalauge on raske avada, kasutage valuvaigistavat silmapesuvahendit (oksübuprokaiin).  

- Helistage koheselt arstile või mürgistuskeskusesse.  

- Viige ohver koheselt haiglasse. 

Nahakontakti järgeselt 

- Eemaldage koheselt saastunud riided ja jalanõud.  

- Peske aine koheselt rohke veega maha.  

- Hoidke soojas ja vaikses kohas.  

- Helistage koheselt arstile või mürgistuskeskusesse.  

- Peske saastunud riided enne nende uuesti kasutamist. 

Allaneelamise korral: 

- Helistage koheselt arstile või mürgistuskeskusesse.  

- Viige ohver koheselt haiglasse. 

- Allaneelamise korral loputage suud veega (ainult siis, kui inimene on teadvusel).  

- ÄRGE kutsuge esile oksendamist.  

- Kunstlik hingamine ja/või hapniku manustamine võivad vajalikud olla.  

Info arstile: Värske õhk, puhkus. Poolistukil asend. Kunstlik hingamine võib vajalik olla. Pöörduda 

arsti poole. 

 

4.2 Kõige tähtsamad sümptomid ja mõjud, nii akuutsed kui hiljem avalduvad  

 

Kui toimub kokkupuude nahaga: 

Sügavale kudedesse levivad nekroosiga põletushaavad, mitteparanevad haavad viivad armistumiseni;  

 

Kokkupuutel silmadega: 

Kipitus silmades, põletustunne, pisaravool, tugev turse silmades ja konjunktiviit, sarvkestahägusus ja 

iirise kahjustus. Silmade kokkupuutel leeliseliste lahuste või tahkete leelistega põhjustab keemilist 

põletust ja vahel pimedust;  

 

Sissehingamisel: 

Köha, kokkutõmbed, nohu, pisaravool;  

 

Suukaudsel mürgitusel (sissevõtmise tagajärjel): 

Huulte, suu limaskestade, söögitoru ja kõhu põletustunne; süljevoolus; iiveldus ja oksendamine, sageli 

verega; valu suus, rinnaluu traktis ja kõhutsoonis; valulik neelamine, kokkukukkumisoht.  

 

4.3 Viited kohese arstiabi vajalikkusele: 

Naatriumhüdroksiidimürgituse korral ning silmade või naha kokkupuutel naatriumhüdroksiidiga on 

vajalik kohene arstiabi. Nähtavate põletusemärkide ja sümptomite puudumine ei välista koekahjustust. 

Puhkus ja arstiabi on seega hädavajalikud.   
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5. JAGU: TULEKUSTUTUSVIISID 

5.1. Kustutusvahendid  

Sobilikud kustutusvahendid: 

- Kasutage kustutusviise, mis on sobilikud kohalikele tingimustele ja ümbritsevale keskkonnale.  

Mittesobilikud kustutusvahendid 

- Kustutamine tiheda joaga. 

- Vesi võib ebaefektiivne olla. 

 

5.2. Kemikaalispetsiifilised ohud 

- Toode ei ole tuleohtlik.  

- Mittesüttiv.  

- Reageerib tormiliselt veega.  

- Metallidega reageerimisel tekib vesinik. 

 

5.3. Kaitsemeetmed tuletõrjujatele 

- Tulekahju korral kandke iseseisvat hingamisvarustust.  

- Kasutage isiklikku kaitsevarustust.  

- Kandke keemiakindlat kombinesooni  

- Jahutuskonteinerid / veepihustiga mahutid. 

 

5.4. Tulekahju kustutamise isepärasused:  
Kuna toode ei ole tuleohtlik, võtke arvesse erilised ohud, mis tulenevad p. 5.2 mainitud aine 

iseloomust. 

Tuleb rakendada meetmeid põhja- või pinnasevee tulekustutusveega saastumise ennetamiseks. 

  

 

6. JAGU: TEGUTSEMINE KESKKONNASAASTE KORRAL 

6.1. Isikukaitsega seotud ettevaatusabinõud, kaitsevarustus ja tegutsemiskord avarii ajal 

Nõuanded päästemeeskonda mittekuulujatele:  

- Kui see on ohutu, hoidke ära edasine lekkimine.  

- Hoidke ühtesobimatutest toodetest eemale.  

Nõuanded päästemeeskonnale: 

- Evakueerige töötajad ohututesse piirkondadesse.  

- Ärge lubage inimestel viibida lekke suunast tulevast tuules  

- Ventileerige ala.  

- Kandke sobivat kaitseriietust. 

 

6.2. Keskkonnaalased ettevaatusabinõud 

- Ei tohiks keskkonda lasta.  

- Ärge valage pinnavette või sanitaarsesse kanalisatsioonisüsteemi. 

 

6.3. Meetodid ja materjalid hoidmiseks ja koristamiseks 

- Pühkige kokku ja kühveldage hävitamiseks sobivatesse anumatesse.  

- Vältige tolmu tekkimist.  

- Hoidke korrektselt märgistatud konteinerites.  

- Hävitamiseks hoidke sobilikes suletud konteinerites. 

 

6.4 Viide teistele lõigetele 

Käidelge kokku kogutud materjali vastavalt lõigetele 7, 8 ja 13.  
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7. JAGU: KÄITLEMINE JA HOIUSTAMINE 

7.1. Ettevaatusabinõud ohutuks käitlemiseks 

- Kasutage suletud süsteemi  

- Lahustades lisage toodet alati veele. Ärge kunagi lisage toodet veele.  

- Kasutage ainult varustust ja materjale, mis on tootega sobilikud.  

- Hoidke mittesobilikest toodetest lahus.  

- Eelistatud on pumbaga või isevoolu teel teisaldamine.  

- Kõiki selle tootega seotud toiminguid peaks sooritama kasutades kaitseriideid ja IPM-i.  

 

7.2. Ohutu hoiustamise tingimused, kaasaarvatud ühtesobimatused  

Hoiustamine:  

- Hoiustage originaalpakendis.  

- Hoidke hea ventilatsiooniga kohas. 

- Hoidke kuivas kohas.  

- Hoidke korralikult märgitud anumates.  

- Hoidke anum suletud.  

- Vältige tolmu moodustumist.  

- Hoidke ühtesobimatutest toodetest eemal. 

Pakkematerjal  

Sobilikud materjalid:  

- Roostevaba teras, hermeetiline polüetüleen, polüpropüleen, polüpropüleeniga lamineeritud kotid ja 

pehmed polüpropüleenist konteinerid.  

Sobimatud materjalid:  

- Metallid nagu alumiinium, magneesium, tsink, tina, vask, pronks, messing ja kroom;  

- Vett läbilaskvad materjalid. 

 

7.3. Eriomased lõppkasutused 

- Aine tehniline funktsioon (mida ta teeb): vahelüli, pH-d reguleeriv agent, laborikemikaalid.  

- Lisainformatsiooniks võtke ühendust varustajaga.  

- Mainitud kasutuste ekspositsioonistsenaariumid on Lisas sätestatud.  

 

8. JAGU: EKSPOSITSIOONI KONTROLLIMINE / ISIKUKAITSE 

8.1 Kontrollimisparameetrid 

8.1.1 Tuletatud mõjuvaba tase (DNEL) 

Töötajad  

Akuutne/lühiajaline (naha, respiratoorne – lokaalsed ja süsteemsed mõjud)  

Pikaajaline (naha – lokaalsed ja süsteemsed mõjud, respiratoorne – süsteemsed mõjud)  

Fookuses on NaOH tootmis- ja/või kasutamiskohtades tekkiva akuutse ja pikaajalise ekspositsiooni 

mõjud. Seda sellepärast, et tavalistel kasutamis- ja käitlemistingimustel ei tohiks NaOH kehas 

süsteemselt kättesaadavaks muutuda. DNEL pikaajaline sissehingamine=1,0 mg/m
3
 (lokaalsed mõjud).  

Elanikkond 

Akuutne/lühiajaline (naha, respiratoorne, suukaudne  süsteemsed mõjud; naha  lokaalsed mõjud).  

Pikaajaline (naha, respiratoorne, suukaudne  süsteemsed mõjud; naha lokaalsed mõjud)  

Kuna tavalistel kasutamis- ja käitlemistingimustel ei tohiks NaOH kehas süsteemselt kättesaadavaks 

muutuda, on tähelepanu keskpunktis akuutsest ekspositsioonist tulenevad võimalikud tagajärjed 

(lokaalsed mõjud). DNEL pikaajaline sissehingamine=1,0 mg/m
3
 (lokaalsed mõjud). 
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8.1.2 Ennustatud mõjuvaba kontsentratsioon (PNEC) 

PNEC vees (magevesi, merevesi, vahelduvad väljalaskmised, STP): NaOH toksilisus võib tuleneda 

selle pH-d tõstvast toimest OH
-
 ioonide lisandumise tõttu, sest naatriumikontsentratsioonid on liiga 

madalad, et seletada akuutse toksilisuse uuringutes tuvastatud mõjusid. Üldist PNEC-i ei saa tuletada 

NaOH toksilisuse andmetest ühele liigile, kuna looduslike veekogude pH ja puhverdusvõime muutuvad 

suhteliselt suures ulatuses ning ja veeorganismid/-ökosüsteemid on nendele looduslikele tingimustega 

kohanenud. Selle tulemuseks on erinevad pH optimumid ja talutavad pH väärtused.  

PNEC (setted (magevesi/merevesi), pinnas): Kõrge vees lahustuvus ja väga madal aururõhk viitavad 

sellele, et NaOH-d leidub põhiliselt vees. Vees (k.a pinnase ja setete poorivesi) eksisteerib NaOH kui 

naatriumioon (Na
-
) ja hüdroksiidioon (OH

-
), kuna tahke NaOH lahustub vees kiirest ja dissotsieerub.  

PNEC suukaudne: Vastavalt EU RAR-ile (2007) ei ole NaOH bioakumulatsioon organismis 

märkimisväärne.  

 

8.1.3 Riiklikud tööalase ekspositsiooni limiidid OEL 

OEL = 0.5 mg/m
3
  

Tööalase ekspositsiooni limiidid (OEL-id) EL-is ja Norras (ACGIH, 2006) 

 

EL-i liikmesriigid Ühik TW ST Ülemmäär Viide 

Austria mg/m
3
 2 4   

Belgia mg/m
3
   2 ACGIH (2006) 

Tšehhi Vabariik mg/m
3
 1 2  ACGIH (2006) 

Taani mg/m
3
 2    

Soome mg/m
3
 2   ACGIH (2006) 

Prantsusmaa mg/m
3
 2    

Ungari mg/m
3
 2    

Iirimaa mg/m
3
  2  ACGIH (2006) 

Norra mg/m
3
   2 ACGIH (2006) 

Poola mg/m
3
 0,5 1  ACGIH (2006) 

Portugal mg/m
3
  2   

Hispaania mg/m
3
  2  ACGIH (2006) 

Rootsi mg/m
3
 1  2 ACGIH (2006) 

Suurbritannia mg/m
3
  2  ACGIH (2006) 

 

8.2. Ekspositsiooni kontrollimine 

 

8.2.1. Asjakohane tehniline kontroll 

- Kindlustage piisav ventilatsioon.  

- Rakenda/kohalda tehnilisi abinõusid nii, et need vastaksid tööalase ekspositsiooni limiitidele.  

 

8.2.2. Individuaalsed kaitsemeetmed  

Silmade kaitse:  

- Peab kandma keemiakindlaid kaitseprille.  

Naha ja keha kaitse:  

- Keemiakindel põll  

- PVC-st põll/saapad, tolmu korral neopreenist.  

Käte kaitse:  

- Veekindlad kindad  

- Sobiv materjal: PVC, neopreen, naturaalne kautšuk, butüülkumm  

- Ebasobiv materjal: Nahk  



JSC «КАUSТIК»  Volgograd 

Välja antud: 01.09.2010 

Kontrollitud: 20.01.2017       

SDS Naatriumhüdroksiid 
versioon 1.7.  lk 7/11 

 
Hingamisteede kaitse:  

- Tolmu või aerosooli tekkel kasutage sobiva filtriga respiraatorit.  

- Soovituslik filtritüüp: P2  

Hügieenimeetmed:  

- Kehtivatele standarditele vastavad silmapesupudelid või silmapesukohad.   

- Eemaldage saastunud riided ja jalanõud koheselt.   

- Käitle vastavalt heale tööstuslikule hügieenile ja ohutuspraktikale.  

 

8.2.3. Keskkonna ekspositsiooni kontrollimine 

- Käituge heitveega vastavalt kohalikele ja riiklikele regulatsioonidele.  

 

9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMIISED OMADUSED  

 

9.1 Info põhiliste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta 

 

 Näitaja nimetus  

a)  Kirjeldus  Kerajad või poolkerajad graanulid, 

väikesed lohud on lubatud. 

b)  Lõhn  Lõhnatu  

c)  Lõhna tajumise lävi Andmed puuduvad 

d)  pH > 13 

e)  Sulamispunkt/külmumispunkt, 
o
С 320-324 

f)  Keemise alguspunkt ja keemisvahemik, ºС 1378-1403 

g)  Süttimispunkt Andmed puuduvad 

h)  Aurustumise intensiivsus Andmed puuduvad 

i)  Süttivus  Aine ei ole süttiv 

j)  Alumine/ülemine süttivuse piir ja plahvatusohtlikkuse 

piirid 

Andmed puuduvad 

k)  Aururõhk Ei ole rakendatav. 

l)  Auru tihedus Andmed puuduvad. 

m)  Eritihedus, g/cm
3
 2,02-2,13 

n)  Lahustuvus vees mg/l (20 
o
С) 522000  

o)  Jaotustegur: n-oktanool/vesi Ei ole rakendatav. 

p)  Isesüttimistemperatuur Andmed puuduvad 

q)  Lõhustumistemperatuur Andmed puuduvad 

r)  Viskoossus  Ei ole rakendatav 

s)  Plahvatusomadused  Tule- ja plahvatuskindel 

t)  Oksüdeerimisomadused  Ei ole oksüdeerija 

 

 

9.2 Muu info 

Vältige avatud tingimustes hoidmist ja tarnimist, sest toimub vee ja õhus oleva süsinikdioksiidi 

absorbtsioon, mille käigu eraldub soojus.  

Toote juhuslikku kokkupuudet lämmastikhappe ja teiste tugevate hapetega tuleks vältida, sest nende 

reaktsioonidega kaasneb soojuse eraldumine.  

NaOH on tugev alus, mis dissotsieerub vees täielikult naatriumiooniks (Na
+
) ja hüdroksiidiooniks (OH

-

). See lahustumine/dissotsieerumine vees on tugevalt eksotermiline, seega toimub NaOH lisamisel 

vette energiline reaktsioon.  
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10. JAGU: STABIILSUS JA REAKTIIVSUS 

10.1 Reaktiivsus: 

- Potentsiaalne eksotermiline oht  

- Võib metalle söövitada 

10.2. Keemiline stabiilsus 

- Soovitatud säilitustingimustel on stabiilne 

10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalus 

- Metallidega reageerides eraldub vesinik 

- Tugevate hapetega toimub eksotermiline reaktsioon 

- Risk ägedaks, kuni plahvatuslikuks reaktsiooniks 

- Reageerib ägedalt veega. 

10.4. Tingimused, mida vältida 

- Kokkupuude niiskusega.  

- Külmumine 

10.5. Ühtesobimatud materjalid 

- Happed, k.a orgaanilised 

- Metallid, nagu alumiinium, magneesium, tina, tsink ja teised kergmetallid ja nende sulamid.  

10.6. Ohtlikud lagunemisproduktid 

- Vesinik (metallidega reageerimise saadus) 

 

 

11. JAGU: TOKSIKOLOOGILINE INFO 

Аkuutne suukaudne toksilisus:  LD50 = 40 mg/kg, i.p., hiired.  

 LDmin = 50 mg/kg, i.g., küülikud.  

 Inimesele on sissevõtmisel surmav doos 4,95 mg/kg.   

Kokkupuutel nahaga:  Põhjustab tugevat ärritust ja naha keemilist põletust. 

Kokkupuutel silmadega:  Põhjustab tugevat ärritust ja silmade keemilist põletust.  

Sissehingamisel:  Produkti aurud (aerosool) ärritavad tugevalt ülemisi 

hingamisteid. 

Sensibiliseeriv mõju:  Ei peeta naha sensibiliseerijaks.  

Kartsinogeensus:  Andmed puuduvad. 

Mutageensus:  Testid loomadega ei näidanud mingeid mutageenseid 

mõjusid. In vitro testid ei näidanud mutageenseid mõjusid.  

 

 

Toksilisus reproduktsioonile:  Mõju viljakusele, toksilisus lootele: mõju ei ole leitud. 

Sihtelundi mürgitus, ühekordne  

ekspositsioon:  Sissehingamisel esinev: söövitav 

 Suukaudne: söövitav 

 Nahakaudne: söövitav 

Sihtelundi mürgitus, korduv ekspositsioon: Ei ole rakendatav 

Inimorganismile ohtlike mõjude ulatus:  Naatriumhüdroksiid on inimorganismile väga ohtlik aine. Kui 

sellest tekib nahale kiht, põhjustab see naha keemilist põletust, 

muutes proteiinid albumiinideks. Pikaajaline naha ekspositsioon 

võib põhjustada haavandeid ja ekseemi. Mõjutab tugevalt 

limaskestasid, võib kahjustada ülemisi hingamisteid ja kopse. 

Isegi väikseim kogus seebikivi on silmadele ohtlik.  
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12. JAGU: ÖKOLOOGILINE INFO  

12.1 Ökotoksilisus 

Akuutne toksilisus kaladele:  LC50 =45,4 mg/l, Oncorhynchus mykiss (vikerforell) 96 tundi. 

 LС50 = 160 mg/l, Carassius auratus (kuldkala) 24 tundi.  

 LС50 = 189 mg/l, Leuciscus idus melanotus (säinas) 48 tundi.  

 LС50 = 125 mg/l, Gambusia affinis 24, 48, 96 tundi. 

 

Akuutne toksislisus selgrootutele:  EC 40 – 240 mg/l Daphnia magna (vesikirp).  

 LC50 = 40 mg/l Ophryotrocha diadema (mere hulkharjasuss) 

48 tundi. 

 

Akuutne toksilisus mikroorganismidele:  EC50 = 22 mg/l Photobacterium phosphoreum (luminestseeriv 

bakter) 15 min. 

 

Lisateave:  LС50 30 – 100 mg/l, Crangon (koorikloomad) ja Asteroidea 

(meritähed), 48 tundi. 

 

12.2 Püsivus ja lagunduvus  Muundub keskkonnas. Muundumise saadus on 

naatriumkarbonaat. 

 

12.3 Bioakumuleerumisvõime  Ei ole asjakohane. 

 

12.4 Liikuvus pinnases  Pinnases väga liikuv ja vees lahustuv. Seal toimub 

ionisatsioon/ neutralisatsioon. Ei haju õhus.  

 

12.5 PBT ja vPvB hinnangute tulemused:Seda ainet ei peeta püsivaks, bioakumuleeruvaks ja 

toksiliseks (PBT). Seda ainet ei peeta väga püsivaks ja väga 

bioakumuleeruvaks (vPvB). 

 

12.6 Muud kahjulikud mõjud  Andmed puuduvad. 

 

 

13. JAGU: JÄÄTMEID PUUDUTAVAD KAALUTLUSED 

 

13.1. Jäätmekäitlusmeetodid 

 

Käidelge kokku kogutud materjali vastavalt lõigetele 7, 8 

- Lahustage suure hulga veega.  

- Kõrge pH-ga lahused tuleb enne äraviskamist neutraliseerida.  

- Neutraliseerige happega.  

- Järgige kohalikke ja riiklikke regulatsioone. 

 

Saastunud pakendid 

- Kus võimalik, on ümbertöötlemine eelistatud äraviskamisele ja põletamisele.   

- Puhastage anum veega.  

- Visake ära nii nagu kasutamata toote puhul.  

- Järgige kohalikke ja riiklikke regulatsioone. 
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14. JAGU: TARNEINFO 
 
Maismaa transport (ARD/RID) 
14.1. ÜRO number (UN): UN 1823 

14.2. Kohane saatenimetus ja/või 
transpordinimetus: 

NAATRIUMHÜDROKSIID, TAHKE 
 

14.3. Transpordi ohuklass 8 
14.4. Pakendi grupp II 
14.5. Keskkonnaohud Puuduvad 
14.6. Erilised ettevaatusabinõud, mida kasutaja 

peab rakendama 

jah 
 

 Tunneli registreerimiskood Е 
 
Õhutransport (AND) 
14.1. ÜRO number (UN): UN 1823 

14.2. Kohane saatenimetus ja/või 
transpordinimetus: 

NAATRIUMHÜDROKSIID, TAHKE 
 

14.3. Transpordi ohuklass 8 
14.4. Pakendi grupp II 
14.5. Keskkonnaohud Puuduvad 
14.6. Erilised ettevaatusabinõud, mida kasutaja 

peab rakendama 
jah 
 

 
Meretransport (IMDG) 
14.1. ÜRO number (UN): UN 1823 

14.2. Kohane saatenimetus ja/või 
transpordinimetus: 

NAATRIUMHÜDROKSIID, TAHKE 
 

14.3. Transpordi ohuklass 8 
14.4. Pakendi grupp II 
14.5. Keskkonnaohud Puuduvad 
14.6. Erilised ettevaatusabinõud, mida kasutaja 

peab rakendama 
jah 
 

 EmS F-A S-B 
 
14.7. Taarata vedu vastavalt rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise 
konventsiooni (MARPOL 73/78) II lisale ning rahvusvahelisele koodeksile ohtlikke kemikaale 
mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete kohta (IBC Code). 
Ei kohaldata. 
 
15. JAGU: KOHUSTUSLIK TEAVE  
 
15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased 
eeskirjad/õigusaktid 
- Nõukogu parandatud direktiiv 98/24/EC keemiliste mõjuritega tööl tekkivate riskidega seotud tööliste 
tervisekaitse ja ohutuse kohta, 7. aprill 1998. 
- Komisjoni direktiiv 2000/39/EC, 8. juuni 2000, mis kehtestab esimese soovitusliku tööalase 
ekspositsiooni piirväärtuste loetelu rakendades Nõukogu parandatud direktiivi 98/24/EC keemiliste 
mõjuritega tööl tekkivate riskidega seotud tööliste tervisekaitse ja ohutuse kohta. 
- Euroopa Parlamendi ja Nõukogu jäätmeid puudutav direktiiv 2008/98/EC, 19. november 2008.  
- 17. mai 1999. a  üldhaldusmäärus vett saastavate ainete klassifikatsiooni kohta vastavalt veeohutuse 
klassidele, mis on koostatud Saksamaa Liitvabariigi veerežiimi reguleerimise seaduse (VwVwS ‒ 
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haldusmäärus vett saastavate ainete kohta, SLV föderaalne riigi teataja (Bundesanzeiger) nr 98a, 29. 
mai 1999) rakendamiseks. Tootekood 142, WGK 1 
- Säilitamise klass vastavalt TRGS 510 8В. 

 

15.2. Keemilise ohutuse hinnang 

Selle aine jaoks on tehtud keemilise ohutuse hinnang. 

 

16. JAGU: MUU TEAVE  

Koolitusnõu 

Enne toote kasutamist lugege ohutuskaarti. 

Soovituslikud kasutuspiirangud: 

Ettenähtud kasutusaladel piirangud puuduvad. 

Soovitused, kuidas kasutada ohutuskaardil olevat teavet 

See SDS on mõeldud ainult märgitud riigile, millele see kohaldatav on. Euroopa SDS-i formaat, mis 

vastab Euroopa seadusandlusele, ei ole mõeldud Euroopa Liidust väljaspool, v.a Norra ja Šveits, 

levitamiseks. Teistes riikides/regioonides kehtivad ohutuskaardid on nõudmisel saadaval.  

Esitatud teave vastab meie praegustele teadmistele ja kogemustele tootest ning ei ole ammendav. See 

kehtib, kui pole teisti mainitud, toote kohta, mis vastab spetsifikatsioonidele. Kombinatsioonide ja 

segude puhul tuleb veenduda, et ei tekiks uusi ohte. Igal juhul ei ole kasutaja vabastatud järgimast kõiki 

seaduslikke, administratiivseid ja regulatoorseid tootega seotud toiminguid; isiklikku hügieeni ning 

inimeste heaolu ja keskkonna kaitset.  

Vastutavad juhtivtöötajad, kes selle andmelehe saavad, peavad garanteerima, et iga isik, kes võib 

potentsiaalselt seda toodet kasutada, töödelda, ära visata või sellega muul viisil kokku puutuda, on siin 

kirjeldatud teavet lugenud ja sellest õigesti aru saanud. Pange tähele, et sama toote ohutuskaartide 

välimus ja sisu võib erinevates riikides varieeruda, et olla erinevate määrustega kooskõlas.  

 

Viidud vastavusse nõuetega, mis on sätestatud komisjoni 28. mai 2015. aasta määruses (EL) 2015/830, 

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb 

kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH). 

Punktide 2.2, 3.1, 13, 14 ja 15.1 pealkirjad 

Punktide 5.1, 5.4 ja 9.1 sisu on täiendatud. 

 

Materjali ohutuskaardil kasutatud lühendite ja akronüümide tähendused. 

Kasutatud lühendid ja akronüümid on leitavad veebisaidilt www.wikipedia.org.  
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