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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ PRZEDSTAWICIEL WE/PRODUCENT 

1.1 Identyfikatory produktu 

Nazwa IUPAC Wodorotlenek sodu 

Synonimy: Soda kaustyczna, wodorotlenek sodu, wodorotlenek sodowy 

Numer WE: 215-185-5 

Nazwa WE: Wodorotlenek sodu 

Numer CAS: 1310-73-2 

Nazwa CAS: Wodorotlenek sodu 

RTECS: WB4900000 

Numer referencyjny: 01-2119457892-27-0023 

 

1.2 Zidentyfikowane zastosowania 

W przemyśle wodorotlenek sodu może być używany na przykład do dostosowywania wartości pH, 

produkcji biopaliw z olejów roślinnych, czyszczenia butelek (przemysł spożywczy, w przemyśle 

celulozowym i papierniczym, do osuszania powietrza, do ekstrakcji tlenku glinu, w przemyśle 

tekstylnym, do ściągania skóry, do produkcji środków chemicznych (zastosowanie pośrednie), do 

regeneracji żywicy lub do zmiękczania wody.  

Konsumenci stosują go również do zdzierania farby lub przetykania zlewów. 

Informacje dodatkowe: Pełny tekst dotyczący PROC, ERC; PC i SU znajduje się w SN w Załączniku. 

 

1.3 Dane producenta/przedstawiciela WE: 

Producent: JSC «Kaustik» Wołgograd 

Adres (pocztowy i siedziba firmy): ul. 40 let VLKSM, 57, 400097, Wołgograd, Rosja 

Telefon: +7(8442) 40 63 03 

E-mail: spk@kaustik.ru 

Osoba kontaktowa: Aleksey Chebotarev 

Przedstawiciel WE: Kaustik Europe b.v 

Adres (pocztowy i siedziba firmy): Oslo 1, 2993 LM Barendrecht, Holandia 

Telefon: +31104111114; fax: 31104049922 

Osoba kontaktowa: Vladimir Khodyrev 

1.4 Numer telefonu w nagłych wypadkach +7(8442) 406303 lub +7(8442) 406750 od 8:00 do 

17:00 według czasu moskiewskiego (UTC +3) 

 

 

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

2.1 Klasyfikacja i oznakowanie zgodne z CLP 

Wodorotlenek sodu jest wymieniony w Załączniku VI Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP) 

(Indeks 011-002-00-6).  

Klasyfikacja  

Klasa i kategoria zagrożenia: Skóra korozyjny; kategoria 1A 

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia: H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz 

uszkodzenia oczu. 

 H290: Może powodować korozję metali 

 H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

  

  

  

 

mailto:spk@kaustik.ru
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2.3.1 Streszczenie i ogólne wnioski dotyczące właściwości TBT lub bTbB 

Wodorotlenek sodu nie jest uważany za substancję TBT lub bTbB. 

2.3.2 Zwroty wskazujące środki ostrożności 

Р260:    Nie wdychaćpyłu/ rozpylonej cieczy. 

Р262:    Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. 

Р264:    Po pracy dokładnie umyć ręce. 

Р280:    Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu/ochronę twarzy. 

Р284:  [W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować  indywidualne  środki 

ochrony dróg oddechowych. 

Р301+Р330+Р331:  W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. 

Р303+Р361+Р353:  W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ: Natychmiast zdjąć  całą 

zanieczyszczoną  odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody. 

P363:    Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. 

Р304+Р340:   W  PRZYPADKU  DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: 

wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na  świeże powietrze i zapewnić mu 

warunki do swobodnego oddychania. 

Р305+Р351+Р338:  W  PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez 

kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. 

Nadal  płukać. 

Р310:    Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. 

Р390:    Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym. 

Р402+Р404+ Р420+ Р232:  Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym 

pojemniku. Przechowywaćz dala od innych materiałów. Chronić przed wilgocią. 

 

Przedstawione powyżej zwroty wskazujące środki ostrożności odnoszą się do zastosowania 

przemysłowego. Inne lub dodatkowe zwroty wskazujące środki ostrożności mogą być bardziej 

właściwe w odniesieniu do profesjonalnego i/ lub konsumenckiego zastosowania NaOH. 

 

 

SEKCJA 3: SKŁAD/ INFORMACJE O SKŁADNIKACH 

3.1 Substancje 

Składniki: CAS tfs 
Numer WE (EINECS, 

EILINCS) 
Ułamek wagowy, % 

Wodorotlenek sodu NaOH 1310-73-2 215-185-5 nie mniej niż 99,0 

Węglan soduNa2CO3 497-19-8 207-838-8 nie więcej niż 1,0 

 

Szczegółowe limity stężenia 

Kor. skóry 1A; H314 (Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu): C ≥ 5 %  
Kor. skóry. 1B; H314 (Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu): 2 % ≤ C < 5 %  
Podraż. skóry 2; H315 (Działa drażniąco na skórę): 0,5 % ≤ C < 2 %  
Podraż. oczu 2; H319 (Działa drażniąco na oczy): 0,5 % ≤ C < 2 % 
 
2.2 Oznakowanie  

Słowo sygnalizujące: Niebezpieczeństwo 
Piktogramy wskazujące zagrożenia: GHS05: korozja 

 

2.3 Pozostałe zagrożenia 
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SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 

4.1 Opis środków pierwszej pomocy  

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: 

- Należy wyprowadzić osobę na świeże powietrze. 

- Jeśli to konieczne, zastosować tlen lub sztuczne oddychanie. 

- Poszkodowany ma leżeć w pozycji bocznej ustalonej, należy go przykryć i nie dopuścić do wyziębienia. 

- Natychmiast wezwać lekarza. 

 

W przypadku kontaktu z oczami: 

- Natychmiast obficie opłukiwać wodą, również pod powiekami, przez co najmniej 15 minut. 

- W przypadku trudności z otwieraniem powiek, należy zastosować płukanie oka oksybuprokainą. 

- Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub ośrodkiem toksykologicznym. 

- Poszkodowanego należy natychmiast zabrać do szpitala. 

W przypadku kontaktu ze skórą: 

- Należy natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. 

- Obficie spłukać skórę wodą. 

- Pozostawić poszkodowanego w ciepłym i spokojnym miejscu. 

- Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub ośrodkiem toksykologicznym. 

- Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. 

W przypadku połknięcia: 

- Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub ośrodkiem toksykologicznym. 

- Poszkodowanego należy natychmiast zabrać do szpitala. 

- W przypadku połknięcia, opłukać usta wodą (tylko jeśli osoba jest przytomna). 

- NIE wywoływać wymiotów. 

- Sztuczne oddychanie i/lub tlen mogą być potrzebne. 

Informacje dla medyka: Świeże powietrze, odpoczynek. Pozycja półsiedząca. Sztuczne oddychanie 

może być konieczne. Należy zwrócić się do opieki lekarskiej. 

 

4.2 Najważniejsze symptomy i skutki, zarówno ostre jak i pojawiające się po jakimś czasie 

W przypadku kontaktu ze skórą:  
Rana oparzeniowa z martwicą, sięgająca w głąb tkanek, niegojące się rany prowadzą do bliznowacenia;  

W przypadku kontaktu z oczami: 
Pieczenie w oczach, uczucie palenia, łzawienie, silny obrzęk i zapalenie spojówek, zmętnienie 

rogówki i uszkodzenie tęczówki. Kontakt oczu z roztworami zasad lub zasadami w postaci ciała 

stałego powoduje oparzenie chemiczne oraz może prowadzić do ślepoty; 

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: 

Kaszel, ucisk, nieżyt nosa, łzawienie; 

W przypadku zatrucia przez usta (przez połknięcie): 

Pieczenie ust, błony śluzowej jamy ustnej, gardła, żołądka, ślinienie się, nudności i wymioty, często z 

krwią, ból w ustach, w okolicy mostka i jamie brzusznej, bolesne przełykanie, efekt zapadnięcia się. 

 

4.3 Oznaki, że potrzebna jest natychmiastowa opieka lekarska: 

W przypadku zatrucia, kontaktu oczu lub skóry z wodorotlenkiem sodu, wymagana jest 

natychmiastowa opieka lekarska. Brak wyraźnych znaków lub symptomów oparzenia nie wyklucza 

faktycznego uszkodzenia tkanki. Z tego powodu ważny jest odpoczynek i obserwacja lekarska. 
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SEKCJA 5: ŚRODKI PRZECIWPOŻAROWE 

5.1 Środki gaśnicze  

Właściwe środki gaśnicze: 

- Należy używać środków gaśniczych, które są odpowiednie w odniesieniu do okoliczności lokalnych 

i otaczającego środowiska. 

Niewłaściwe środki gaśnicze: 

- Gaszenie zwartym strumieniem. 

- Woda może być nieskuteczna. 

 

5.2 Określone zagrożenia powodowane przez środek chemiczny 

- Ten produkt nie jest łatwopalny. 

- Nie jest wybuchowy. 

- Wchodzi w gwałtowne reakcje z wodą. 

- W wyniku reakcji z metalami wydziela się wodór. 

 

5.3 Określone działania ochronne dla strażaków 

- W przypadku ognia, należy założyć autonomiczny aparat oddechowy. 

- Należy zastosować środki ochrony osobistej. 

- Należy założyć kombinezon odporny na działanie środków chemicznych. 

- Pojemniki chłodzące / zbiorniki z wodą. 

 

5.4. Specyfika dla straży pożarnej  

Ponieważ produkt jest niepalny, należy użyć środków gaśniczych dla źródeł spalania, należy 

przestrzegać określonych zagrożeń substancji podsekcji 5.2. 

Zapobiegać zanieczyszczeniu gruntu lub wód powierzchniowych wodą z gaszenia pożaru. 

 

SEKCJA 6: PRZYPADKOWE ŚRODKI UWALNIANIA 

6.1 Środki ostrożności osobistej, środki ochrony osobistej i procedura nadzwyczajna  

Porady dla personelu spoza służb ratowniczych: 

- O ile jest to bezpieczne, należy zapobiec dalszemu wyciekowi lub wydostawaniu się substancji. 

- Należy trzymać z dala od produktów niekompatybilnych.  

Porady dla służb ratowniczych: 
- Należy ewakuować personel w bezpieczne miejsce. 

- Należy nie dopuścić do tego, aby jakiekolwiek osoby znajdowały się w pobliżu miejsca rozlania/ 

wycieku lub pod wiatr od niego. 

- Należy przewietrzyć teren. 

- Należy założyć odpowiednią odzież ochronną. 

 

6.2 Środowiskowe środki ostrożności 

- Produktu nie należy uwalniać do środowiska. 

- Nie wlewać do wód powierzchniowych lub systemu kanalizacji. 

 

6.3 Metody i materiały w przypadku zanieczyszczenia i sprzątania 

- Należy zamieść i wrzucić do odpowiednich pojemników na odpady. 

- Należy unikać unoszenia się kurzu. 

- Należy przechowywać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach. 

- Należy przechowywać we właściwych, zamkniętych pojemnikach na odpady. 

 

6.4 Odniesienie do innych sekcji 

Obchodzić się z odzyskanym materiałem tak, jak opisano w sekcjach 7,8,13. 
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SEKCJA 7: OBCHODZENIE SIĘ I PRZECHOWYWANIE 

7.1 Środki ostrożności związane z bezpiecznym obchodzeniem się 

- Używać w systemach zamkniętych 

- Podczas rozcieńczania, zawsze dodawać produkt do wody. Nigdy nie dodawać wody do produktu. 

- Używać wyłącznie sprzętu i materiałów kompatybilnych z produktem. 

- Należy trzymać z dala od produktów niekompatybilnych. 

- Najlepiej przenosić za pomocą pompy lub grawitacji. 

- Wszystkie prace związane z produktem powinny być wykonywane przy zastosowaniu odzieży 

ochronnej i IPM (indywidualne środki ochrony). 

 

7.2 Warunki bezpiecznego przechowywania, z uwzględnieniem niezgodności 

 

Przechowywanie: 

- Przechowywać w oryginalnym pojemniku. 

- Przechowywać w przewiewnym miejscu. 

- Przechowywać w suchym miejscu. 

- Należy przechowywać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach. 

- Pojemnik ma być zamknięty. 

- Należy unikać unoszenia się kurzu. 

- Należy trzymać z dala od produktów niekompatybilnych. 

Materiał do pakowania  

Odpowiedni materiał: 

- Stal nierdzewna, hermetyczny polietylen, polipropylen, laminowane torby polipropylenowe, jak 

również miękkie pojemniki z polipropylenu. 

Nieodpowiedni materiał: 

- metale takie jak aluminium, magnes, cyna, cynk, miedź, brąz, mosiądz, chrom; 

- materiały przepuszczające wodę. 

 

7.3 Określone zastosowania końcowe 

- Funkcja techniczna substancji (to, co robi): pośredniki, środki regulujące pH, chemiczne środki laboratoryjne. 

- Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z: Dostawcą. 

- Scenariusze narażenia dotyczące zidentyfikowanych zastosowań zostały wymienione w załączniku. 

 

SEKCJA 8: KONTROLE NARAŻENIA / OCHRONA OSOBISTA 

8.1 Parametry kontroli 

8.1.1 Obliczony poziom, na którym nie obserwuje się skutków (DNEL)  

Pracownicy 

Ostre / krótkotrwałe (skórne, dróg oddechowych - skutki miejscowe i ogólnoustrojowe) 

Długotrwałe (skórne - skutki miejscowe i ogólnoustrojowe, dróg oddechowych - skutki ogólnoustrojowe) 

Nacisk kładzie się na wystąpienie skutków miejscowych po ostrym i powtarzającym się narażeniu w 

miejscach produkcji i/lub stosowania NaOH. Jest tak dlatego, uważa się, że przy normalnych warunkach 

obchodzenia się z NaOH i jego stosowania NaOH nie jest systematycznie dostępne w ciele. 

DNEL dla długotrwałego narażenia dróg oddechowych=1,0 mg/m
3
 (skutki miejscowe) 

Ogólna populacja 

Ostre / krótkotrwałe (skórne, dróg oddechowych, ustne - skutki ogólnoustrojowe; skórne, dróg 

oddechowych - miejscowe) 

Długotrwałe (skórne, dróg oddechowych, ustne - skutki ogólnoustrojowe; skórne - miejscowe) 

Ze względu na to, iż uważa się przy normalnych warunkach obchodzenia się z NaOH i jego 

stosowania NaOH nie może stać się systematycznie dostępne w ciele nacisk kładzie się na możliwe 

zagrożenia wynikające z ostrego narażenia (skutki miejscowe). 

DNEL dla długotrwałego narażenia dróg oddechowych=1,0 mg/m
3
 (skutki miejscowe) 
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8.1.2 Przewidywane stężenie nie powodujące zmian w środowisku (PNEC) 

PNEC dla wody (woda słodka, woda morska, sporadyczne uwolnienia, oczyszczalnia ścieków): 

Toksyczność NaOH może być przypisana zwiększeniu poziomu pH spowodowanego dodaniem OH
-
, 

gdyż stężenia sodu są zbyt niskie, aby wyjaśnić efekty zaobserwowane w badaniach ostrej 

toksyczności. Ogólnego PNEC nie można wyprowadzić na podstawie danych wyłącznie dla NaOH, 

gdyż pH wód naturalnych jak również pojemność buforowa wód naturalnych wykazują znaczące 

różnice, a organizmy/ekosystemy wodne są dostosowane do tych konkretnych warunków naturalnych, 

co prowadzi do tego, że tolerowane są różne wartości optymalne pH i zakresy pH. 

PNEC (osady (woda słodka/morka), gleba): Wysoka rozpuszczalność wody i bardzo niska prężność 

pary wskazują na to, że NaOH będzie występować przede wszystkim w wodzie. W wodzie (włączając 

wodę porową gleby lub osadów), NaOH jest obecny jako kation sodu (Na
+
) i jon hydroksylowy (OH

-
), 

ponieważ NaOH w formie stałej szybko się rozpuszcza, a następnie ulega dysocjacji w wodzie. 

PNEC ustne: Według EU RAR (2007), bioakumulacja w organizmach nie jest istotna w odniesieniu 

do NaOH. 

 

8.1.3 Krajowe Dopuszczalne Normy Narażenia Zawodowego OEL 

OEL = 0,5 mg/m
3
 

Dopuszczalne Normy Narażenia Zawodowego w UE i Norwegii (ACGIH, 2006) 

Państwo Członkowskie UE Jednostka TW ST Pułap Źródło 

Austria mg/m
3
 2 4   

Belgia mg/m
3
   2 ACGIH (2006) 

Republika Czeska mg/m
3
 1 2  ACGIH (2006) 

Dania mg/m
3
 2    

Finlandia mg/m
3
 2   ACGIH (2006) 

Francja mg/m
3
 2    

Węgry mg/m
3
 2    

Irlandia mg/m
3
  2  ACGIH (2006) 

Norwegia mg/m
3
   2 ACGIH (2006) 

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

Portugalia mg/m
3
  2   

Hiszpania mg/m
3
  2  ACGIH (2006) 

Szwecja mg/m
3
 1  2 ACGIH (2006) 

Wielka Brytania mg/m
3
  2  ACGIH (2006) 

 

8.2 Kontrole narażenia 

8.2.1 Odpowiednie kontrole inżynierskie 

- Zapewnienie właściwej wentylacji. 

- Zastosowanie środków technicznych, aby przestrzegane były dopuszczalne limity narażenia 

zawodowego. 

8.2.2 Indywidualne środki ochrony  

Ochrona oczu: 

- Należy zakładać okulary ochronne odporne na działanie środków chemicznych.  

Ochrona skóry i ciała: 
- Fartuch odporny na działanie środków chemicznych 

- Fartuchy/buty z PCV, neoprenu w przypadku pyłów.  

Ochrona rąk: 
- Nieprzepuszczalne rękawice 

- Odpowiedni materiał: PCV, neopren, naturalny kauczuk, kauczuk butylowy 

- Nieodpowiedni materiał: Skóra  
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Ochrona dróg oddechowych: 
- W przypadku utworzenia się kurzu lub aerozolu należy użyć maski przeciwgazowej o 

zatwierdzonym filtrze. 

- Zalecany typ filtru: P2 

 Środki higieniczne: 
- Butelki do przemywania oczu lub punkty do przemywania oczu zgodne z właściwymi standardami. 

- Należy natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i obuwie. 

- Należy obchodzić się z substancją zgodnie z dobrą higieną przemysłową i zasadami bezpieczeństwa. 

8.2.3 Kontrole narażenia środowiskowego 

- Należy pozbywać się ścieków zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami. 

 

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 

9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych 

 

 Nazwa wskaźników   

a)  Оpis  Białe granulki o kulistym lub 

półkulistym kształcie, są dopuszczalne 

niewielkie przebarwienia. 

b)  Zapach Bez zapachu. 

c)  Próg zapachu Brak danych 

d)  pH > 13 

e)  Punkt topnienia/ zamarzania, °C 320-324 

f)  Początkowa temperatura wrzenia i granice wrzenia, 

ºС 

1378-1403 

g)  Temperatura zapłonu Brak danych 

h)  Szybkość parowania Brak danych 

i)  Palność Substancja nie jest łatwopalna 

j)  Górna / dolna granica palności i wybuchowości Brak danych 

k)  Prężność pary Nie dotyczy. 

l)  Gęstość pary Brak danych 

m)  Gęstość właściwa, g/cm
3
 2,02-2,13 

n)  Rozpuszczalność w wodzie mg/l (przy 20°C) 522000  

o)  Współczynnik podziału: n-oktanol/woda Nie dotyczy. 

p)  Теmperatura samozapłonu Brak danych 

q)  Temperatura rozpadu Brak danych 

r)  Lepkość nie dotyczy 

s)  Właściwości wybuchowe - Odporna na ogień i eksplozje 

t)  Właściwości utleniające Nie jest utleniaczem 

9.2 Pozostałe informacje 

Należy unikać przechowywania i przewożenia w warunkach otwartych, ponieważ ma miejsce 

absorpcja wody i dwutlenku węgla z powietrza w połączeniu z ciepłem. 

Należy unikać przypadkowego kontaktu produktu z kwasem azotowym i innymi silnymi kwasami, 

gdyż reakcji z tymi substancjami towarzyszy wydzielanie ciepła. 

NaOH jest substancją silnie zasadową, która ulega całkowitej dysocjacji w wodzie na kation sodu 

(Na
+
) i jon hydroksylowy (OH

-
). Rozpuszczanie/dysocjacja w wodzie jest silnie egzotermiczna, więc 

w momencie dodania NaOH do wody ma miejsce gwałtowna reakcja. 
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SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 

10.1 Reaktywność: 

- Możliwość zagrożenia egzotermicznego 

- Może powodować korozję metali. 

10.2 Stabilność chemiczna 

- Stabilna przy przestrzeganiu zalecanych warunków przechowywania. 

10.3 Możliwość niebezpiecznych reakcji 

- W wyniku reakcji z metalami wydziela się wodór. 

- Reakcja egzotermiczna z silnymi kwasami. 

- Ryzyko gwałtownej reakcji z eksplozją. 

- Wchodzi w gwałtowne reakcje z wodą. 

10.4 Warunki, których należy unikać 

- Narażenie na wilgoć. 

- Zamrażanie 

10.5 Materiały niekompatybilne 

- Kwasy, w tym organiczne; 

- Metale, takie jak aluminium, magnez, cyna, cynk, inne metale lekkie i ich stopy; 

10.6 Groźne produkty rozkładu 

- Wodór (w wyniku reakcji z metalami lekkim) 

 

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 

Ostra toksyczność ustna: LD50 = 40 mg/kg, i.p., myszy. 

 LDmin = 500 mg/kg, i.g., króliki. 

 Dawka śmiertelna dla człowieka przy połknięciu wynosi 4,95 mg/kg. 

Kontakt ze skórą: Powoduje silne podrażnienie i chemiczne oparzenia skóry. 

Kontakt z oczami: Powoduje silne podrażnienie i chemiczne oparzenia oczu. 

Kontakt z drogami oddechowymi: Opary produktu (aerozole) mocno podrażniają górne drogi 

oddechowe. 

Efekt uwrażliwienia: Nie jest uważany za środek uwrażliwiający skórę. 

Rakotwórczość:  Dane niedostępne 

Mutagenność: Testy na zwierzętach nie wykazały skutków mutagenicznych. 

Testy in vitro nie wykazały skutków mutagenicznych 

 

 

Toksyczność dla rozmnażania Wpływ na płodność, toksyczny wpływ n a płód, nie zaobserwowano 

Pojedyncze narażenie 

konkretnego organu docelowego 

 

Drogi oddechowe: Korozyjny 

 Ustne: Korozyjny 

 Skórne: Korozyjny 

Wielokrotne narażenie 

konkretnego organu docelowego 

 

Nie dotyczy 

Zakres zagrożenia dla organizmu 

ludzkiego: 

Wodorotlenek sodu jest substancją bardzo groźną dla ludzkiego 

organizmu. W momencie dostania się na powłokę skórną powoduje 

chemiczne poparzenia rozpuszczając proteiny do albuminów. 

Podczas długotrwałego narażenia powłok skórnych może 

powodować wrzody i egzemy. Ma silny wpływ na błony śluzowe, 

może powodować uszkodzenie górnych dróg oddechowych i płuc. 

Nawet najmniejsze ilości sody kaustycznej są niebezpieczne dla oczu. 



               JSC «КАUSTIК» Wołgograd 
 Data publikacji: 01.09.2010 г. 

 Data ostatniej aktualizacji: 20.01.2017г. 

Karta charakterystyki 

Wodorotlenek sodu  
Wersja 1.7 Strona 9 z 11 

 

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 

 

12.1 Ekotokstyczność 

Ostra toksyczność u ryb: LC50 = 45,4 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Pstrąg tęczowy) 96 godzin. 

 LC50 = 160 mg/l, Carassius auratus (Karaś złocisty) 24 godziny. 

 LC50 = 189 mg/l, Leuciscus idus melanotus (Jaź złoty) 48 godzin. 

 LC50 = 125 mg/l, Gambusia affinis (Gambuzja pospolita) 24, 

48, 96 godzin. 

 

Ostra toksyczność u bezkręgowców: EC 40 – 240 mg/l Daphnia magna (Rozwielitka). 

 LC50 = 40 mg/l Ophryotrocha diadema (Wieloszczet morski) 

48 godzin. 

 

Ostra toksyczność u mikroorganizmów: EC50 = 22 mg/l Photobacterium phosphoreum (Bakteria 

bioluminescencyjna), 15 min. 

 

Informacje dodatkowe: LC50 30 – 100 mg/l, Crangon (Garnela) i Asteroidne 

(Rozgwiazda), 48 godzin. 

 

12.2 Trwałość i biodegradowalność Przemienia się w środowisku. Produktem przemiany jest węglan sodu. 

  

12.3 Potencjał bioakumulacji Nieistotne 

 

12.4 Ruchliwość w glebie Bardzo ruchliwy w glebie i rozpuszczalny w wodzie, gdzie zachodzi 

jego jonizacja/neutralizacja. Nie rozprasza się w powietrzu. 

 

12.5 Wyniki oceny PDT i vPvB Substancja ta nie jest uważana za trwałą, zdolną do bioakumulacji 

i toksyczną (TBT). Substancja ta nie jest uważana za bardzo trwałą 

i o bardzo dużej zdolności do bioakumulacji (bTbB) 

 

12.6 Pozostałe negatywne skutki  Dane niedostępne 

 

 

 

SEKCJA 13: WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE USUWANIA 

 

13.1 Metody oczyszczania 

Obchodzić się z odzyskanym materiałem tak, jak opisano w sekcjach 7,8 

- Rozcieńczyć dużą ilością wody. 

- Roztwory o dużej wartości pH muszą zostać zneutralizowane przed uwolnieniem. 

- Neutralizować przy użyciu kwasu. 

- Zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi. 

 

Skażone opakowanie 

- Tam gdzie jest to możliwe recycling jest preferowany bardziej niż usuwanie lub spalanie. 

- Czyścić pojemnik wodą. 

- Usuwać jak produkt niezużyty. 

- Zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi. 
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SEKCJA 14: INFORMACJE O TRANSPORCIE 
 
Transport lądowy (ARD/RID) 
14.1 Numer ONZ (UN): UN 1823 

14.2 Prawidłowa nazwa spedycyjna i/lub nazwa 
przewozowa: 

WODOROTLENEK SODU, ТWARDY 
 

14.3 Klasa zagrożenia transportowa 8 
14.4 Grupa pakowania II 
14.5 Zagrożenia dla środowiska Отсутствуют 
14.6 Szczególne środki ostrożności dla 

użytkowników 
tak 
 

 Kod rejestracyjny tunelu Е 
 
Transport powietrzny (AND) 
14.1 Numer ONZ ( UN): UN 1823 

14.2 Prawidłowa nazwa spedycyjna i/lub nazwa 
przewozowa: 

WODOROTLENEK SODU, ТWARDY 
 

14.3 Klasa zagrożenia transportowa 8 
14.4 Grupa pakowania II 
14.5 Zagrożenia dla środowiska Brak 
14.6 Szczególne środki ostrożności dla 

użytkowników 
tak 
 

 
Transport morski (IMDG) 
14.1 Numer ONZ ( UN): UN 1823 

14.2 Prawidłowa nazwa spedycyjna i/lub nazwa 
przewozowa: 

WODOROTLENEK SODU, ТWARDY 
 

14.3 Klasa zagrożenia transportowa 8 
14.4 Grupa pakowania II 
14.5 Zagrożenia dla środowiska Brak 
14.6 Szczególne środki ostrożności dla 

użytkowników 

tak 

 EmS F-A S-B 
 
14.7 Transport luzem zgodnie z Załącznikiem II do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu 
zanieczyszczaniu morza przez statki (MARPOL) 73/78 i Międzynarodowego kodeksu w sprawie 
przewozu niebezpiecznych chemikaliów luzem (IBC Code) 
Nie ma zastosowania 
 
SEKCJA 15: INFORMACJE O PRZEPISACH 
 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla 
substancji lub mieszaniny 
- Dyrektywa Rady 98/24/WE z dnia 7 kwietnia 1998 w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
pracowników przed ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy, z późn. 
zmianami 
- Dyrektywa Komisji 2000/39/WE z dnia 8 czerwca 2000 ustanawiająca pierwszą listę indykatywnych 
wartości granicznych narażenia na czynniki zewnętrzne podczas pracy w związku z wykonaniem 
dyrektywy Rady 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed 
ryzykiem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy, z późn. zmianami 
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 w sprawie 
odpadów 
- Ogólne przepisy administracyjne z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie klasyfikacji zanieczyszczających 
wodę substancji według klas zagrożenia wodnego, opracowane z tytułu wykonania Ustawy RFN o 
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regulacji reżymu wodnego (VwVwS, przepisy administracyjne dotyczące substancji 
zanieczyszczających wodę) (Federalny Dziennik Ustaw RFN, Nr 98a z dnia 29 maja 1999 r.). Kod 
produktu 142, WGK 1 
- Klasa składowania według TRGS 510 8В 

 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 

Dla tej substancji przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa chemicznego. 

 

SEKCJA 16: INNE INFORMAJE  

Porady dotyczące szkolenia 

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z kartą charakterystyki. 

Zalecane ograniczenia w stosowaniu: 

Brak ograniczeń odnośnie zamierzonego użycia. 

Porady, jak korzystać z informacji zamieszczonych w karcie charakterystyki 
Niniejsza karta charakterystyki przeznaczona jest wyłącznie dla wskazanego kraju, do którego ma 

zastosowanie. Europejski format karty charakterystyki zgodny z odpowiednimi przepisami europejskimi 

nie jest przeznaczony do używania lub dystrybucji w krajach nie należących do UE, oprócz Norwegii i 

Szwajcarii. Karty charakterystyki mające zastosowanie w innych krajach/regionach dostępne są na 

żądanie. 

Przedstawione informacje odpowiadają obecnemu stanowi naszej wiedzy na temat produktu i 

doświadczeniu z nim, ale nie są wyczerpujące. Ma to zastosowanie w przypadku produktu, który 

odpowiada specyfikacji, chyba że zaznaczono inaczej. W przypadku łączenia mieszania produktu z innymi 

substancjami należy upewnić się, że nie powstaną nowe zagrożenia. W każdym przypadku użytkownik nie 

jest zwolniony z przestrzegania wszystkich procedur prawnych, administracyjnych i regulaminowych 

związanych z produktem, higieny osobistej oraz ochrony ludzkiego dobra i środowiska. 

Odpowiedzialne władze wykonawcze, które otrzymają powyższą kartę charakterystyki, muszą 

zagwarantować, że każda osoba, która może stosować, oczyszczać, usuwać produkt lub mieć z nim kontakt 

w jakikolwiek inny sposób, przeczytała i właściwie zrozumiała przedstawione tutaj informacje. Należy 

pamiętać o tym, że wygląd i treść kart charakterystyki dla tego samego produktu może być różny w 

zależności od kraju, tak aby spełniać wymogi różnych przepisów. 

 

Opracowano zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 830/2015 z dnia 

28 maja 2015 r. zmieniającymi rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń chemikaliów (REACH).  

Nazwy rozdziałów: 2.2, 3.1, 13, 14, 15.1 

Uzupełniono treść rozdziałów: 5.1, 5.4, 9.1 

 

Wyjaśnienia lub umowna legenda skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki 

produktu. 

Zastosowane skróty i akronimy można znaleźć na stronie www.wikipedia.org.  
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