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KOHTA 1: AINEEN TUNNISTAMINEN/EC EDUSTAJA/VALMISTAJA 

1.1 Tuotteen tunnistetiedot  

IUPAC nimi: Natriumhydroksidi 

Synonyymejä: Kaustinen sooda,natriumhydroksidi, natriumhydraatti 

EC numero: 215-185-5 

EC nimi: Natriumhydroksidi 

CAS numero: 1310-73-2 

CAS nimi: Natriumhydroksidi 

RTECS:  WB4900000 

Viitenumero: 01-2119457892-27-0023 

 

1.2 Havaitut käyttötarkoitukset  

Natriumhydroksidia voidaan käyttää teollisuuden toiminnoissa esimerkiksi pH:n säätelyyn, biodieselin 

valmistuksessa kasviöljyistä, pullojen puhdistuksessa (ravintoteollisuus), paperi ja -massa 

teollisuudessa, kuivaamaan ilmaa, alumiiniekstraktiossa, tekstiiliteollisuudessa, kuorimaan nahkaa, 

kemikaalien valmistuksessa (väliaineena), hartsin uusimisessa tai pehmentämään vettä. Lisäksi 

kuluttajat käyttävät sitä maalinpoistossa tai viemäriputkia avaamaan. 

Lisätietoja: koko PROC -teksti, ERC; PC ja SU ks. AS liitteessä. 

 

1.3 Valmistajan / EC edustajan tiedot: 

Valmistaja: JSC «Kaustik» Volgograd 

Osoite (sekä posti että lakisääteinen): 40 let VLKSM katu, 57, 400097, Volgograd, Venäjä 

Puhelin: +7(8442) 40 63 03  

Sähköpostiosoite: spk@kaustik.ru 

Yhteyshenkilö: Aleksey Chebotarev 

ЕС edustaja: Kaustik Europe b.v. 

Osoite (sekä posti että lakisääteinen): Oslo, 1, 2993 LD Barendrecht, Alankomaat 

Puhelin: +31104111114; faksi: 31104049922 

Yhteyshenkilö: Vladimir Khodyrev 

1.4 Hätäpuhelinnumero +7(8442) 406303 tai +7(8442) 406750   klo  8-00 - 17-

00 Moskovan aikaan (UTC +3). 

 

KOHTA 2: VAAROJEN TUNNISTUS 

 

2.1 CLP:n mukainen luokitus ja merkintä 

Natriumhydroksidi on listattuna säännöksen (EC) numero 1272/2008 (CLP) (nro 011-002-00-6) liit-

teessä 6. 

Luokitus 

Vaaraluokitus ja kategoria: Iho syövyttävä; kategoria 1A 

Vaaralausunto: H314: Aiheuttaa vakavia palovammoja ja silmävammoja 

 H290:  Saattaa syövyttää metalleja 

 H318: Aiheuttaa vakavia silmävammoja.  

mailto:spk@kaustik.ru
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Erityiset pitoisuusrajat 

Ihon syövyttävyys 1A; H314 (Aiheuttaa vakavia palovammoja iholle sekä silmävammoja): C ≥ 5 % 

Ihon syövyttävyys 1B; H314 (Aiheuttaa vakavia palovammoja iholle sekä silmävammoja): 2 % ≤ C < 5 % 

Ihoärsytys 2; H315 (Aiheuttaa ihon ärsytystä): 0,5 % ≤ C < 2 % 

Silmä-ärsytys 2; H319 (Aiheuttaa vakavaa ärsytystä silmille): 0,5 % ≤ C < 2 % 

 

2.2 Merkintä 

Huomiosana: Vaara 

Vaaran kuvakoodit ja symbolit: GHS05: syövyttävyys  

 

 

 

2.3 Muita vaaratekijöitä 

2.3.1. KBT tai eKeB -ominaisuuksien yhteenveto ja päätelmät 

Natriumhydroksidin ei katsota olevan PBT tai vPBP -aine. 

2.3.2. Varotoimenpiteet 

Р260:    Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. 

Р262:    Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. 

Р264:    Kädet pestään huolellisesti työn päätyttyä. 

Р280:    Käytä  suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. 

Р284:    Käytä hengityksensuojainta [jos ilmanvaihto on riittämätön]. 

Р301+Р330+Р331:  JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa. 

Р303+Р361+Р353:  JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus 

välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. 

P363:    Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. 

Р304+Р340:  JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja 

varmista vaivaton hengitys. 

Р305+Р351+Р338:  JOS  KEMIKAALIA  JOUTUU  SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean 

minuutin ajan. Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. 

Р310:    Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/… 

Р390:    Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi. 

Р402+Р404+ Р420+ Р232:  Varastoi kuivassa paikassa. Varastoi suljettuna. Varastoi erillään muista 

materiaaleista. Suojaa kosteudelta. 

 

Yllä mainitut varotoimenpiteet soveltuvat teolliseen käyttöön. Muut, tai lisävarotoimenpiteet saattavat 

soveltua paremmin NaOH ammattimaiseen käyttöön, sekä kuluttajakäyttöön.  

 

 

KOHTA 3: KOOSTUMUS / AINESOSIEN LISTAUS 

3.1 Aineet 

 

Ainesosa: CAS # 
EC numero (EINECS, 

EILINCS) 
Маssan osuus, % 

Natriumhydroksidi NaOH  1310-73-2 215-185-5 Ei vähempää kuin 99,0 

Natriumkarbonaatti Na2CO3 497-19-8 207-838-8 Ei enempää kuin 1,0 
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KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET 

4.1 Ensiaputoimenpiteet mikäli hengitetty 

- Siirry raittiiseen ilmaan  

- Käytä happea tai tekohengitytä tarvittaessa.  

- Aseta henkilö makaamaan kylkiasentoon ja pidä hänet lämpimänä.  

- Soita lääkärille tai vastaavalle taholle.  

 Silmäkosketuksessa  

- Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä ainakin 15 minuuttia, myös silmäluomien alta.  

- Käytä silmienpuhdistajaa (oxybuprocaine) mikäli luomia on vaikea aukaista. 

- Soita lääkärille tai myrkytyskeskukseen. 

- Vie altistunut henkilö sairaalaan. 

 Ihokosketuksessa 

- Riisu altistuneet vaatteet ja kengät välittömästi.  

- Pese heti runsaalla vedellä.  

- Pysy tai pidä henkilö lämpimässä ja rauhallisessa paikassa.  

- Soita lääkärille tai myrkytyskeskukseen välittömästi.  

- Pese altistuneet vaatteet ennen käyttöä.  

 Nieltynä 

- Soita heti lääkärille tai myrkytyskeskukseen.  

- Vie henkilö heti sairaalaan.  

- Huuhtele suu vedellä (ainoastaan mikäli henkilö on tajuissaan).  

- Älä oksennuta.  

- Tekohengitys tai happi saattaa olla tarpeellista. 

Tietoa lääkärille: Raitista ilmaa, lepoa, selkä ainakin puolittain suorana, tekohengitystä saatetaan 

tarvita, samoin lääkintähoitoa. 

 

4.2 Tärkeimmät vaikutukset, sekä oireet pitkällä ja lyhyellä tähtäimellä. 

Ihokosketuksessa: 

Palovamma jossa kuolio, levittäytyy syvälle kudoksiin, sitatrisaatioon johtava parantumaton vamma; 

Silmäkosketuksessa: 

Kipu silmissä, polttava tunne, kyynelvuoto, voimakas turvotus ja sidekalvotulehdus, sarveiskalvon 

samentuma, iriksen vauriot. Silmäkontakti kiinteän alkalin tai emäksisen liuoksen kanssa aiheuttaa 

palovammoja ja mahdollisesti sokeutta; 

Hengitettäessä: 

Yskä, hengen salpautuminen, nuha, kyynelvuoto;  

Suun kautta tapahtuvassa myrkytystilanteessa (nieltynä): 

Polte huulissa, suuontelon limakalvojen, ruokatorven, vatsan kipu, syljeneritys, sairauden tunne, 

oksentelu jossa usein verta, kipuja suussa, kivut rintakehän ja vatsan ympärillä, nielemiskivut, 

romahdusvaikutus. 

 

4.3 Indikaatiot välittömän sairaanhoidon tarpeesta: 

Välitön sairaalahoito on tarpeen mikäli natriumhydroksidia on nielty, tai se on päässyt kosketuksiin 

silmien tai ihon kanssa. Nähtävien oireiden puuttuminen ei tarkoita etteikö kudosvaurioita saattaisi 

tapahtua. Näin ollen lepo sekä lääkärihoito on tarpeellista. 
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KOHTA 5: Tulipalon tapahtuessa 

5.1. Sammutusvälineitä  

Sopivia sammutusaineita: 

- Käytä sellaisia sammutusaineita, jotka ovat sopivia paikallisiin olosuhteisiin sekä ympäristöön ympärillä. 

Sopimattomia sammutusaineita: 

- Palon sammutus pienikokoisella suihkulla. 

- Vesi saattaa olla tehotonta. 

 

5.2. Erityisen vaarallisia kemikaalin ominaisuuksia   

- Tuote ei ole leimahtavaa. 

- Ei ole syttyvää 

- Reagoi rajusti veden kanssa.  

- Vapauttaa vetyä tullessaan kosketuksiin metallien kanssa.  

 

5.3. Erityisiä turvaohjeita palokunnalle  

- Tulipalon tapahtuessa käytä erityistä happilaitetta.  

- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita  

- Käytä kemikaaleille vastustuskykyistä päällysvaatetta  

- Viilennä tankit/säiliöt vedellä. 

Tulipalon spesifisyys: 

Ei ole. 

5.4. Koska tuote ei ole helposti syttyvä, käytä sammutusvälineitä sytyttämiskohteen mukaisesti, ottaen 

huomioon erityiset vaarat, jotka aiheutuu aine § 5.2. 

Ehkästävä maavesien sekä pintavesien saastuttamista sammutusvedellä. 

 

KOHTA 6: Toimenpiteet tarkoituksettoman päästön tapahtuessa 

6.1. Henkilökohtaisia ennaltaehkäisyohjeita, sekä suojavarustusta 

Toimenpiteitä hätäkouluttamattomalle henkilökunnalle: 

- Ehkäise suurempi vuoto tai roiskeet mikäli se on turvallista.  

- Estä joutumasta kosketuksiin epäsopivien tuotteiden kanssa. 

Ohjeita hätähenkilökunnalle: 

- Evakuoi henkilökunta turvaan.  

- Pidä ihmiset erossa vuodosta tai roiskeista.  

- Tuuleta onnettomuusalue. 

- Käytä sopivaa suojavarustusta.  

 

6.2. Ympäristöön liittyviä ennaltaehkäisymenetelmiä 

- Ei tule päästää ympäristöön.  

- Älä huuhtele pintavesiin tai saniteettitilojen viemäriin.  

 

6.3. Eristämiseen ja siivoukseen liittyviä toimenpiteitä 

- Luutua ja kerää soveltuviin säiliöihin hävittämistä varten. 

- Vältä pölyn muodostamista. 

- Säilytä hyvin merkityissä säiliöissä. 

- Säilytä sopivissa suljetuissa säiliöissä hävitystä varten,  

 

6.4 Viittaukset muihin tekstin kohtiin  
Käsittele kerättyä materiaalia kuten kohdissa 7, 8, 13. 
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KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI 

7.1. Turvalliseen käsittelyyn liittyviä varotoimia 

- Käytetty suljetussa järjestelmässä  

- Laimentaessä lisää aina tuote veteen eikä vettä tuotteeseen.  

- Käytä ainoastaan tuotteen kanssa yhteensopivia varusteita ja materiaaleja. 

- Pidä erossa epäsopivista tuotteista.  

- Siirrä mieluiten pumppaamalla tai painovoiman avulla.  

- Kaikki tuotteeseen liittyvät työvaiheet tulisi suorittaa suojavarusteet ja IPM (yksilön suoja tarkoittaa) yllä.  

7.2. Turvallisen varastointiehdot mukaanlukien epäsopivuudet 

Varasto: 

- Säilytä alkuperäisessä säiliössä.  

- Säilytä hyvin ilmastoidussa paikassa.  

- Säilytä kuivassa paikassa.  

- Säilytä oikein merkityissä säiliöissä.  

- Pidä säiliö suljettuna.  

- Vältä muodostamasta pölyä.  

- Pidä erossa epäsopivista tuotteista.  

Paketointimateriaali  

Soveltuva materiaali: 

- Ruostumaton teräs, hermeettinen polyetyleeni, polypropyleeni, polypropyleenillä laminoidut pussit, 

aivan kuten polypropyleenistä valmistetut pehmeät säiliöt. 

Soveltumaton materiaali:  

- Metallit kuten alumiini, magnesiumi, tina, sinkki, kupari, pronssi, messinki, kloorium  

- Vettä läpäisevät materiaalit. 

7.3. Tarkat loppukäytöt 

- Tekniset käyttötarkoitukset: välittäjäaineena, pH-säätelijänä, laboratoriokemikaalina 

- Ota yhteyttä tuottajaan lisätietoja saadaksesi. 

- Altistumisolosuhteet on kuvattu liitteessä. 

 

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISY / HENKILÖKOHTAINEN SUOJAUS 

8.1 Ohjausparametrit 

8.1.1. Johdettu taso jolla ei vaikutusta (DNEL)  

Työntekijät 

Akuutti/ lyhytaikainen (ihoaltistuminen, inhalaatio — paikallinen ja systemaattinen vaikutus) 

Pitkäkestoinen (ihoaltistuminen — paikalliset ja systemaattiset vaikutukset, inhalaatio — systemaat-

tinen vaikutus) 

Fokus on asetettu paikallisien vaikutuksien ilmenemiseen akuutin ja toistuvan altistumisen 

seurauksena paikoissa missä NaOH:a käsitellään ja/tai valmistetaan. Tämä siitä syystä, ettei NaOH 

uskota esiintyvän kehossa systemaattisesti normaalin käsittelyn ja käyttöolosuhteitten seurauksena. 

DNEL pitkäkestoinen inhalaatio =1,0 mg/m
3 

(paikallisia vaikutuksia) 

Ihmiset yleisesti  

Akuutti/ lyhytkestoinen (ihoaltistuminen, inhalaatio, nieltynä — systemaattisia vaikutuksia; 

ihoaltistuminen, inhalaatio — paikallinen) 

Pitkäkestoinen (ihoaltistuminen, inhalaatio, nieltynä — systemaattisia vaikutuksia; ihoaltistuminen — 

paikallisia) 

Koska natriumhydroksidia ei odoteta esiintyvän kehossa normaalin käsittelyn ja käyttöolosuhteiden 

seurauksena, on fokus asetettu mahdollisiin riskeihin liittyen akuuttiin altistumiseen. (paikallisia vaikutuksia) 

DNEL pitkäkestoinen inhalaatio 1,0 mg/m
3 

(paikallisia vaikutuksia)  
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8.1.2 Oletettu pitoisuus jolla ei vaikutuksia (PNEC)   

PNEC vesi (makea vesi, merivesi, ajoittaiset päästöt, Jätteenhuoltolaitos): NaOH:n toksisuus voidaan 

tiivistää sen pH:ta kohottavaan vaikutukseen ОН
-
 lisäyksen myötä, sillä natriumpitoisuudet ovat liian 

pieniä selittämään vaikutuksia akuuteissa toksisuuskokeissa. Yleinen PNEC on mahdoton määrittää 

yksittäisen lajin osalta NaOH:n ollessa kyseessä, sillä vesien pH ja niiden puskurointikyky vaihtelee 

runsaasti. Näin ollen vesistöjen organismit/ekosysteemit ovat mukautuneet näihin tiettyihin 

olosuhteisiin tuottaen erilaisen optimaalisen pH:n ja siedetyt pH-arvot. 

PNEC (sedimentti (makeavesi/merivesi), maa-aines): Korkea vesiliukoisuus, sekä hyvin matala 

höyrynpaine indikoivat sitä, että NaOH löytyy pääasiassa vedestä. Vedessä (mukaan lukien sedimentit 

tai sedimenttien huokosissa oleva vesi) NaOH on natriumionina (Na 
+
) ja hydroksyyli-ionina (ОН

-
), 

sillä kiinteä NaOH liukenee ja myöhemmin sekoittuu nopeasti veteen. 

Oraalinen PNEC: Biokerääntyvyys ei ole merkityksellinen natriumhydroksidin osalta EU RAR (2007) 

mukaisesti. 

 

8.1.3. Kansalliset työperäisen altistumisen rajat OEL 

OEL = 0,5 mg/m
3
   

Työperäisen altistumisen rajat (OELt) EU-alueella ja Norjassa (ACGIH, 2006) 

EU:n jäsenvaltio Yksikkö TW ST Katto Viittaus 

Itävalta mg/m
3 

2 4   

Belgia mg/m
3 

  2 ACGIH (2006) 

Tsekki mg/m
3 

1 2  ACGIH (2006) 

Tanska mg/m
3 

2    

Suomi mg/m
3 

2   ACGIH (2006) 

Ranska mg/m
3 

2    

Unkari mg/m
3 

2    

Irlanti mg/m
3 

 2  ACGIH (2006) 

Norja mg/m
3 

  2 ACGIH (2006) 

Puola mg/m
3 

0,5 1  ACGIH (2006) 

Portugali mg/m
3 

 2   

Espanja mg/m
3 

 2  ACGIH (2006) 

Ruotsi mg/m
3 

1  2 ACGIH (2006) 

Iso-Britannia mg/m
3 

 2  ACGIH (2006) 

 

8.2. Altistumisen ehkäiseminen 

8.2.1. Sopivat ilmanvaihtojärjestelmät 

- Varmista riittävä ilmanvaihto.  

-  Käytä työperäisen altistumisen rajojen vaatimia teknisiä toimenpiteitä .  

8.2.2. Henkilökohtaisia suojausmenetelmiä 

Silmien suojaus: 

- Kemikaalisuojalaseja on käytettävä. 

Ihon ja kehon suojaus: 

- Kemikaaleilta suojaava essu 

- Essu/jalkineet valmistettu PVC:stä, neopreenistä pölynmuodostumisen ollessa mahdollinen. 

Käsien suojaus: 

- Läpäisemättömät käsineet 

- Soveltuvat materiaalit: PVC, neopreeni, luonnonkumi, butyylikumi 

- Soveltumattomat materiaalit: Nahka 



          JSC «КАUSТIК» Volgograd 

 Julkaisupäivä: 01.09.2010 

 Päivitetty: 20.01.2017 

SDS Natriumhydroksidi 
Versio 1.7. sivu 7 / 11 

 

Hengitysteiden suojaus: 

- Käytä sopivalla suodattimella varustettua hengityssuojainta mikäli pölyän tai aerosolia muodostuu 

- Suositeltu suodatintyyppi: P2 

Hygieniakäytännöt: 

- Standardien mukaise silmähuuhteet tai silmienpesupaikat. 

- Riisu saastuneet vaatteet ja kengät välittömästi 

- Käsittele hyvien hygienia ja turvamääräysten mukaisesti. 

 

8.2.3. Ympäristön altistumis hallinta  

- Hävitä huuhteluvesi paikallisien ja kansallisien säädöksien mukaisesti. 

 

KOHTA 9: FYYSISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 

9.1 Tietoja fyysisistä ja kemiallisista perusominaisuuksista 

 

 Ominaisuuksien kuvaus  

a)  Olomuoto  Valkoinen jyvämäinen, pyöreä tai 

pyöreähkö muoto. Pieniä sävyeroja 

b)  Haju Hajuton 

c)  Hajukynnys Ei tietoa 

d)  pH > 13 

e)  Sulamis-/jäätymislämpötila, ºС 320-324 

f)  Kiehumisen alkamispiste sekä kiehumisalue, ºС 1378-1403 

g)  Leimahduspiste Ei tietoa 

h)  Haihtuvuuden intensiivisyys Ei tietoa 

i)  Syttyvyys  Aine ei ole syttyvää 

j)  Syttyvyyden ylä/alarajat sekä räjähtävyyden alue Ei tietoa 

k)  Höyrynpaine Ei sovellettu. 

l)  Höyryn teheys Ei tietoa 

m)  Ominaistiheys, g/sm
3
 2,02-2,13 

n)  Vesiliukoisuus mg/l (20 ºС:ssa) 522000  

o)  Partitiokerroin: n-oktanoli/vesi Ei sovellettu. 

p)  Itsesyttyvyyden lämpötila Ei tietoa 

q)  Hajoamislämpötila Ei tietoa 

r)  Viskoosisuus Ei sovellettavissa 

s)  Räjähtävyys Tuli- ja räjähdysvaaraton,   

t)  Hapettumisominaisuudet Hapettumaton  

 

9.2 Muut tiedot  
Vältä varastointia ja kuljetusta avoimissa säiliöissä, sillä veden ja hiilidioksidin imeytyminen ilmasta 

käynnistyy yhdessä lämmön kehityksen kanssa. Tuotteen kosketusta nitriittihapon, sekä muiden 

vahvojen happojen kanssa tulee välttää sillä kosketus tuottaa lämpöä. NaOH on voimakkaan 

emäksinen aine, joka hajoaa vedessä muodostaen natriumioneita (Na+) ja hydroksyyli-ioneita (OH-). 

Tämä prosessi on hyvin eksoterminen, joten NaOH:a lisättäessä veteen syntyy voimakas reaktio. 
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KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 

10.1 Reaktiivisuus: 

- Mahdollisuus eksotermiseen vaaraan 

- Saattaa syövyttää metalleja. 

10.2. Kemikaalinen stabiliteetti  

- Vakaa suositelluissa säilytysolosuhteissa.  

10.3. Mahdollisia vaarallisia reaktiivisuuksia 

- Vapauttaa vetyä reaktiossa metallien kanssa.  

- Eksoterminen reaktio vahvojen happojen kanssa.  

- Riski räjähdykseen johtavaan reaktioon. 

- Reagoi voimakkaasti veden kanssa.  

10.4. Vältettäviä olosuhteita  

- Altistuminen kosteudelle.  

- Jäätyminen  

10.5. Epäsopivät materiaalit 

- Hapot, myös orgaaniset; 

- Metallit, kuten alumiini, magnesiumi, tina, sinkki, muut kevytmetallit ja niiden seokset;  

10.6. Vahingollisia hajoamistuotteita 

- Typpi (reaktiosta kevytmetallien kanssa) 

 

KOHTA 11: TOKSIKOLOGISIA TIETOJA 

Akuutti oraalinen toksisuus: LD50 = 40 mg/kg, i.p, hiirillä. 

LDmin = 500 mg/kg, i.g. kaneilla. 

Tappava annos ihmiselle on 4,95 mg/kg. 

Ihokosketuksessa: Aiheuttaa voimakasta ärsytystä ja kemikaalisia palovammoja. 

Silmäkosketuksessa: Aiheuttaa voimakasta ärsytystä ja kemikaalisia palovammoja. 

Hengitettäessä: Tuotteen höyryt (aerosolit) ärsyttävät voimakkaasti hengityteitä. 

Herkistävät ominaisuudet: Ei katsota olevan ihoa herkistävä. 

Karsinogeenisyys Dataa ei saatavilla  

Мutageenisyys:  Eläinkokeissa ei paljastunut mitään mutagenisoivia 

vaikutuksia. Myöskään In Vitro –testit eivät antaneet 

mutageenisyyteen viittaavia tuloksia.  

Lisäntymiseen liittyvä toksisuus Vaikutuksia hedelmällisyyteen, sikiötoksisia vaikutuksia, ei 

havaittu  

Yksittäiseen elimeen kohdistuva 

toksisuus – yksittäinen altistuminen  

Hengitys: syövyttävä 

Oraalinen: syövyttävä  

Ihokosketus: syövyttävä 

Yksittäiseen elimeen kohdistuva 

toksisuus – toistuva altistuminen  

Ei sovellettavissa 

Muita haitallisia vaikutuksia 

ihmisorganismille: 

Natriumhydroksidi on erittäin haitallinen aine ihmisorganismille. 

Päästessään iholle se aiheuttaa kemiallisia palovammoja, 

liuottaen valkuaisaineita. Pitkäkestoinen altistuminen ihon kautta 

saattaa aiheuttaa haavaumia ja ihottumaa. Voimakas vaikutus 

limakalvoille ja saattaa aiheuttaa vahinkoa hengitysteiden 

yläosalle ja keuhkoille. Jo pienikin määrä kaustista soodaa on 

vahingollinen silmille. 
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KOHTA 12: EKOLOGISIA TIETOJA 

12.1 Ekotoksisuus 

Akuutti toksisuus kaloille: LС50 = 45,4 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Kirjolohi) 96t. 

LС50 = 160 mg/l, Carassius auratus (Kultakala) 24t. 

LС50 = 189 mg/l, Leuciscus idus melanotus (Kultasäynävä) 48t. 

LС50 = 125 mg/l, Gambusia affinis (Moskiittokala) 24, 48, 96t. 

 

Akuutti toksisuus selkärangattomille: EC 40 – 240 mg/l Daphnia magna (Daphnia magna). 

LC50 = 40 mg/l Ophryotrocha diadema (Мeripolykaatti) 48t. 

 

Akuutti toksisuus mikro-

organismeille: 

EC50 = 22 mg/l Photobacterium phosphoreum (Luminesentit 

bakteerit) 15t. 

 

Lisätietoja: LС50 30 – 100 mg/l, Crangon (Äyriäiset) ja Asteroidne 

(Meritähti), 48t. 

 

12.2 Kestävyys ja hajoavuus  Muuntuu ympäristössä. Muuntumistuote on natriumkarbonaatti. 

 

12.3 Biokerääntyvyyspotentiaali Ei merkityksellinen  

 

12.4 Liikkuvuus maaperässä Liikkuvaa maaperässä ja liukenee veteen, jossa sen 

ionisaatio/netralisointi tapahtuu. Ei erity ilmaan.  

 

12.5 KBT ja eKeB arvioini Tätä ainetta ei pidetä kestävänä, biokerääntyvänä, tai toksisena 

(KBT). Tätä ainetta ei pidetä erityisen kestävänä tai erityisen 

biokerääntyvänä (eKeB). 

 

12.6 Muita haittavaikutuksia  Ei tietoa. 

 

 

 

KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELY 

 

13.1. Jätehuollon menetelmät  

Käsittele kerättyä materiaalia kuten kohdissa 7, 8 

- Laimenna runsaalla vedellä. 

- Liuokset joilla on korkea pH-arvo, on neutralisoitava ennen päästöä. 

- Neutralisoi hapon avulla. 

- Paikallisen ja kansallisen säännöstön mukaisesti. 

 

Saastunut paketointi 

- Jossa mahdollista kierrätystä suositaan. 

- Puhdista paketti vedellä. 

- Hävitä kuten käyttämätön paketti. 

- Paikallisen ja kansallisen säännöstön mukaisesti.  
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KOHTA 14: KULJETUSTIETOJA 

Maakuljetus (ARD/RID) 

14.1 YK-numero (UN): UN 1823 

14.2 Asianmukainen toimitusnimi ja/tai 

kuljetuksessa käytettävä nimi: 

NATRIUM HYDROXIDI, KOVA 

 

14.3 Liikennevaarallisuusluokitus 8 

14.4 Pakkausryhmä II 

14.5 Ympäristöön liittyvät vaarat Puuttuvat 

14.6 Erikoiset ohjeet käyttäjälle on 

 

 Tunnelin rekisterinumero Е 

 

Ilmakuljetus (AND) 

14.1 YK-numero (UN): UN 1823 

14.2 Asianmukainen toimitusnimi ja/tai 

kuljetuksessa käytettävä nimi: 

NATRIUM HYDROXIDI, KOVA 

 

14.3 Liikennevaarallisuusluokitus 8 

14.4 Pakkausryhmä II 

14.5 Ympäristöön liittyvät vaarat Puuttuvat 

14.6 Erikoiset ohjeet käyttäjälle on 

 

 

Merikuljetus (IMDG) 

14.1 YK-numero (UN): UN 1823 

14.2 Asianmukainen toimitusnimi ja/tai 

kuljetuksessa käytettävä nimi: 

NATRIUM HYDROXIDI, KOVA 

 

14.3 Liikennevaarallisuusluokitus 8 

14.4 Pakkausryhmä II 

14.5 Ympäristöön liittyvät vaarat Puuttuvat 

14.6 Erikoiset ohjeet käyttäjälle on 

 

 EmS F-A S-B 

 

14.7 Kuletus pakkauksetta perustuen Liitteeseen II Kansainväliseen Sopimukseen alusten 

aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä (MARPOL) 73/78 sekä Yleissopimukseen 

tankkilaivoilla kuljetettavista vaarallisista kemiallisisita lasteista (IBC Code) 

Ei käytetä 

 

KOHTA 15: SÄÄNNÖKSIIN LIITTYVIÄ TIETOJA 

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset 

tai -lainsäädäntö 

- Neuvoston direktiivi 98/24/EC 7 Huhtikuuta 1998 liittyen työntekijöiden terveyteen ja 

turvallisuuteen kemiallisia aineita käsitellessä, kuten muutettu. 

- Parlamentin direktiivi 2000/39/EC 8 Kesäkuuta 2000 joka luo ensimmäisen indikoivan rajoituksen 

työperäiselle altistumiselle joka liityy neuvoston direktiiviin 98/24/EC, kuten muutettu. 

- Direktiivi 2008/98/EC (Euroopan parlamentin ja neuvoston) 19 Marraskuuta 2008, liittyen jätteisiin. 

- 17.5.1999 yleinen hallintoasetus vesiympäristöä saastuttavien aineiden luokituksesta 

vesivaarallisuusluokan mukaan, laadittu Saksan liittotasavallassa annetun vesiensuojelun sääntelyä 
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koskevan lain (VwVwS ‒ hallintoasetus vesiympäristöä saastuttavista aineista, Saksan Liittotasavallan 

liittovaltion virallinen lehti (Bundesanzeiger) nr 98a, 29.5.1999) soveltamiseksi. Tuotekoodi 142, 

WGK 1 

- Säilytysluokka TRGS 510 8В mukaan 

 

15.2. Kemikaalin turvallisuusarviointi 

Kemikaalin turvallisuusarviointi on suoritettu tälle ainelle. 

 

KOHTA 16: MUITA TIETOJA 

Koulutusohjeet 

Lue turvallisuusohjeet ennen käyttöä 

Suositellut käytön rajoitukset 
Ei rajoituksia. 

Ohjeita SDS tietojen käyttämiselle 

Tämä SDS on tarkoitettu ainoastaan siille maalle jolle se on tehty. EU:n alueelle tehty 

turvallisuusarviointi ei ole tarkoitettu käytettäväksi EU:n ulkopuolisissa maissa poikkeuksena Sveitsi 

ja Norja. Muihin maihin soveltuvia turvallisuusarviointeja on saatavilla pyydettäessä. Tässä annettu 

tieto vastaa sen hetkistä tietämystä ja osaamista tuotteesta poissulkeva. Se pätee kuvausta vastaavaan 

tuotteeseen, ellei toisin mainita. Sekoituksia ja yhdistelmiä käytettäessä on varmistettava ettei uusia 

vaaramahdollisuuksia ilmene. Kaikissa tapauksissa käyttäjän tulee huomioida kaikki lakisääteiset, 

hallinnolliset ja säädökselliset ohjeistukset jotka liittyvät tuotteeseen, henkilökohtaiseen hygieniaan ja 

ihmisten sekä ympäristön suojeluun. Vastuuhenkilöt joille tämä arviointi toimitetaan ovat vastuussa 

siitä, että jokainen joka mahdollisesti käyttää, käsittelee, tai hävittää tuotetta jollain tavoin on lukenut 

ja ymmärtää tässä esitetyn tiedon. On huomattava että turvallisuusarvioinnin ulkonäkö ja sisältö 

saattaa vaihdella maittain säädöksien ja vaatimusten puitteissa. 

 

Tehty vastaavaksi perustuen Komission Asetuksen (EU) No 830/2015 vaatimuksiin, päivätty 

28.toukokuuta 2015, minkä nojalla on muutettu Euroopan Parlamentin ja Euroopan Neuvoston Asetus 

(EC) No 1907/2006, joka koskee Kemiallisten aineiden rekisteröintiä, arviointia, auktorisointia sekä 

rajoituksia (REACH). 

Kappaleiden nimet: 2.2, 3.1, 13, 14, 15.1 

Lisäykset tehty kappaleisiin: 5.1, 5.4, 9.1 

 

Selitykset tai ehdolliset symbolit lyhenteisiin ja akronyymeihin, joita on käytetty aineen 

käyttöturvallisuustiedotteessa. 

Käytetyt lyhenteet ja akronyymit löytyvät sivustolta osoitteesta www.wikipedia.org.  
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