
AO КАUSTIК  

Volgograd  
Datum vydání: 01. 09. 2010 

Datum revize: 20. 01. 2017 

Bezpečnostní list 

Hydroxid sodný 

Verze 1.7.  Strana 1 z 11 
 

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 

 

1.1 Identifikátor výrobku 

IUPAC název:   Hydroxid sodný 

Synonyma:   Louh sodný, kaustická soda  

Číslo EC:   215-185-5 

Název EC:   Hydroxid sodný 

Číslo CAS:   1310-73-2 

Číslo CAS:   Sodium hydroxide 

RTECS:    WB4900000 

Referenční č.:   01-2119457892-27-0023 

 

1.2 Příslušná určená použití látky a nedoporučená použití 

V průmyslové výrobě lze hydroxid sodný využít např. pro úpravu рН, pro výrobu biopaliva 

z rostlinných olejů, na čištění nádob (v potravinářském průmyslu), v celulózovém a papírenském 

průmyslu, k vysoušení vzduchu, pro extrakci oxidu hlinitého, v textilním průmyslu, pro čištění kůže, 

při výrobě chemikálií (jako meziprodukt), na regeneraci pryskyřic nebo na změkčování vody. 

Spotřebitelé jej využívají také pro odstraňování barevných a lakových nátěrů nebo pro čištění 

odpadních trubek. 

Dodatečné údaje: Úplné znění PROC, ERC; PC a SU viz v ES příloze. 

 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: 

Výrobce:    AO Кaustik Volgograd 

Doručovací adresa a sídlo:  40 let VLKSM 57, 400097, Volgograd, Rusko 

Telefonní číslo:    +7(8442) 40 63 03 

Elektronická adresa:   spk@kaustik.ru 

Kontaktní osoba:   Aleksej Čebotarev 

Zástupce v EU:    Kaustik Europe b.v. 

Doručovací adresa a sídlo:  Oslo, 1, 2993 LD Barendrecht, Netherlands 

Telefonní číslo:    +31104111114; fax 31104049922 

Kontaktní osoba:   Vladimir Chodyrev 

 

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace 

Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402 

Toxikologické informační středisko 

Na Bojišti 1 

120 00 Praha 2 

 

 

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi 
Hydroxid sodný je uveden v Příloze VI nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) (č. 011-002-00-6). 

Klasifikace 

Třída a kategorie nebezpečí: Kůže: žíravost/dráždivost pro kůži; kategorie 1A 

Rizika:    H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. 

     H290: Může být korozivní pro kovy.  

     H318: Způsobuje vážné poškození očí. 

 

mailto:spk@kaustik.ru
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Specifické limity koncentrací 

Žíravost pro kůži 1A; H314 (Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí): C ≥ 5 % 

Žíravost pro kůži 1B; H314 (Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí): 2 % ≤ C < 5 % 

Dráždivost pro kůži 2; H315 (Dráždí kůži): 0,5 % ≤ C < 2 % 

Dráždivost pro oči: 2; H319 (Způsobuje vážné podráždění očí): 0,5 % ≤ C < 2 % 

 

2.2 Prvky označení 

Signální slovo:    Nebezpečí 

Piktogramy kódů a výstražný symbol: GHS05: žíravý 

 

2.3 Další nebezpečnost 

2.3.1. Údaje a výsledky posouzení perzistentních, bioakumulativních a toxických (PBT) a vysoce 

perzistentních a vysoce bioakumulativních (vPvB) látek 

Hydroxid sodný se nepovažuje za PBT či vPvB látku. 

2.3.2. Pokyny pro bezpečné zacházení 

Р260:   Nevdechujte prach/dým/ plyn/mlhu/páry/aerosoly. 

Р262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. 

Р264: Po manipulaci  si důkladně umyjte ruce.  

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné 

brýle/obličejový štít. 

P284: [V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu 

dýchacích cest. 

Р301+Р330+Р331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 

Р303+Р361+Р353: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě 

svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. 

P363: Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.   

P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji 

v poloze usnadňující dýchání. 

Р305+Р351+Р338:   PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 

Vyjměte kontaktní  čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout  

snadno. Pokračujte ve vyplachování. 

Р310:  Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ 

STŘEDISKO/lékaře. 

Р390: Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. 

Р402+Р404+ Р420+ Р232: Skladujte na suchém místě. Skladujte v uzavřeném obalu. Skladujte odděleně 

od ostatních materiálů. Chraňte před vlhkem. 

   

Uvedené pokyny pro bezpečné zacházení jsou určeny pro použití v průmyslových podmínkách. Další 

nebo dodatečné bezpečnostní pokyny se mohou vztahovat na odborné nebo spotřebitelské využití 

NaOH. 

 

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/ INFORMACE O SLOŽKÁCH  

3.1 Látky 

Složky: Číslo CAS 
Číslo ES (EINECS, 

EILINCS) 
Hmotnostní podíl, % 

Hydroxid sodný NaOH 1310-73-2 215-185-5 nejméně 99,0 

Uhličitan sodný Na2CO3 497-19-8 207-838-8 nejvíce 1,0 
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ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 

4.1 Popis první pomoci 

Při nadýchání: 

- Přemístit postiženou osobu na čerstvý vzduch. 

- V případě potřeby zajistit kyslíkovou masku nebo provádět umělé dýchání. 

- Uložit postiženou osobu na levý bok, přikrýt ji a udržovat v teple.   

- Ihned vyhledat lékařskou pomoc. 

Při zasažení očí: 
- Ihned řádně vypláchnout velkým množstvím vody i pod víčky po dobu min. 15 minut. 

- V případě obtíží s otevřením víček, aplikovat anestetické oční obklady (oxybuprokain). 

- Ihned vyhledat lékaře nebo zástupce toxikologického střediska. 

- Ihned dopravit postiženou osobu do nemocnice. 

Při styku s kůží: 

- Okamžitě svléknout kontaminované oblečení a obuv. 

- Ihned se opláchnout větším množstvím vody. 

- Vyvarovat se ochlazení a zdržovat se v tichém místě. 

- Ihned vyhledat lékaře nebo zástupce toxikologického střediska  

- Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyprat. 

Při požití: 

- Ihned vyhledat lékaře nebo zástupce toxikologického střediska.  

- Ihned dopravit postiženou osobu do nemocnice. 

- V případě spolknutí vypláchnout ústa vodou (pouze v případě, že postižená osoba je při vědomí). 

- NEVYVOLÁVAT zvracení. 

- Může být nutné zajištění kyslíkové masky nebo provedení umělého dýchání. 

Informace pro lékaře: Čerstvý vzduch, klid. Šikmá poloha. Může vzniknout potřeba provedení 

umělého dýchání. Vyhledat lékařskou pomoc.  

 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

Při nadýchání: 

Popáleniny s projevy nekrózy a šířením do hloubky tkání, nehojící se rány vedou ke vzniku jizev. 

 

Při zasažení očí: 
Štípaní a pálení, slzení, silný otok očí a zánět spojivek, zákal rohovky, poškození duhovky. Oční 

kontakt s roztoky zásad nebo s pevnými  zásadami způsobuje chemické popáleniny, je možný vznik 

slepoty. 

Při otrávení inhalační cestou (při nadýchání):  

Kašel, pocit tísně na hrudi, rýma, slzení. 

 

Při otrávení perorální cestou (při požití): 

Popáleniny rtů, sliznice dutiny ústní, hltanu (jícnu), žaludku, slinění, nevolnost a zvracení, často 

s přítomností krve, bolest v ústech, za hrudní kostí a v oblasti břicha, bolestivé polykání, kolapsový 

stav. 

 

4.3 Upozornění na nutnost okamžitého lékařského ošetření: 

Absence viditelných známek popálenin neznamená absenci poškození tkání. V případě intoxikace, při 

kontaktu hydroxidu sodného s očima nebo kůží je nutná neodkladná lékařská pomoc. 
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ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU 

5.1. Hasiva 

Vhodná hasiva: 

- Použijte hasící prostředky v souladu s okolnostmi a situací v okolním prostředí. 

Nevhodná hasiva: 

- Hašení kompaktním proudem. 

- Voda může být neúčinná. 

 

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

- Látka není  snadno vznětlivá. 

- Nehořlavá látka. 

- Prudce reaguje s vodou. 

- Reaguje s kovy s uvolněním vodíku. 

 

5.3. Pokyny pro hasiče 

- V případě požáru použijte izolační (autonomní) dýchací přístroj. 

- Použijte osobní ochranné pomůcky. 

- Použijte žáruvzdorný ochranný oděv. 

- Chladící kontejnery/nádoby vybavené rozprašovacími tryskami. 

5.4. Specifika hašení požáru: 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nehořlavou látku, volte způsoby hašení s ohledem na zdroj vznícení, 

zohledňujte zvláštní nebezpečnosti vyplývající z látky uvedené v bodu 5.2. 

Zabránit znečištění podzemní nebo povrchové vody vodou použitou při hašení. 

 

 

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

Doporučení pro pracovníky, kteří se neúčastní likvidace havarijní situace: 

- Zabránit dalšímu unikání či vylévání látky, je-li to bezpečné. 

- Zabránit kontaktu látky s neslučitelnými látkami. 

Doporučení pro pracovníky zasahující v případě nouze: 

- Evakuovat personál ze zasažené oblasti do bezpečí. 

- Udržovat lidi v bezpečné vzdálenosti od místa úniku/rozlití ve směru opačném směru větru. 

- Vyvětrat zasaženou oblast. 

- Používat vhodné ochranné pomůcky. 

 

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí 

- Zabránit úniku do okolního prostředí. 

- Nesplachovat do povrchových vod ani kanalizačních systémů. 

 

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 
- Pro likvidaci sebrat do vhodných nádob. 

- Zabránit tvoření prachu. 

- Uchovávat v řádně označených nádobách. 

- Pro likvidaci uchovávat ve vhodných uzavřených nádobách. 

 

6.4 Odkaz na další kapitoly 

Se shromážděným materiálem zacházet podle oddílů 7, 8, 13. 
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ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 
7.1. Opatření pro bezpečné zacházení 
- Používat v uzavřených systémech. 
- Při ředění vždy přidávat produkt do vody. Nikdy nepřidávat vodu do produktu. 
- Používat pouze vhodná zařízení a materiály slučitelné s produktem. 
- Udržovat v bezpečné vzdálenosti od neslučitelných látek. 
- Nejlépe přepravovat pomocí čerpadla nebo za působení gravitace. 
- Veškeré práce spojené s produktem provádět v ochranném oděvu s využitím individuálních 
ochranných prostředků. 
7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 
7.2.1 Podmínky a lhůty pro bezpečné skladování  
- Skladovat v původních obalech. 
- Uchovávat na dobře větraném místě. 
- Uchovávat v suchu. 
- Uchovávat v řádně označených nádobách. 
- Uchovávat v uzavřených nádobách. 
- Zabránit tvoření prachu. 
- Uchovávat v bezpečné vzdálenosti od neslučitelných látek. 
Obalový materiál 
Vhodné materiály: 
- Nerezová ocel, hermetické polyetylenové, polypropylenové, vrstvené polypropylenové pytle, 
kontejnery z polypropylenové látky. 
Nevhodné materiály: 
- kovy jako je hliník, hořčík, cín, zinek, měď, bronz, mosaz, chrom; 
- materiály neodolné vůči vodě. 
7.3. Jednotlivé způsoby využití 
- Podle technické funkce látky (jak působí): meziprodukty, přísada upravující pH, laboratorní 
chemikálie. 
- Pro další informace kontaktujte dodavatele. 
- Možné působení látky při uvedených druzích použití jsou uvedeny v příloze. 
 
ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY 
8.1 Kontrolní parametry 
8.1.1 Bezpečné hodnoty ve výrobním prostředí 
Pracovníci 
Akutní/krátkodobé (při styku s kůží, při vdechnutí – lokální a systémové účinky). 
Dlouhodobé (při styku s kůží – lokální a systémové účinky, při vdechnutí – systémové účinky). 
Hlavní pozornost je věnována lokálním účinkům vyskytujícím se po akutním a opakovaném působení 
se působení v místech, kde se NaOH vyrábí a/nebo používá. Hlavním důvodem je skutečnost, že při 
dodržování pokynů pro bezpečné zacházení a používání se nepředpokládá systematické působení 
NaOH na lidský organismus. 
DNEL (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) při dlouhodobé  
expozici inhalační cestou, pracovníci=1,0 mg/m³ (lokální účinky). 
Všeobecná veřejnost 
Akutní/krátkodobé (při styku s kůží, při vdechnutí/požití – systémové účinky; při styku s kůží, při 
vdechnutí – lokální účinky). 
Dlouhodobé (při styku s kůží, při vdechnutí/požití – systémové účinky; při styku s kůží – lokální 
účinky). 
Při dodržování pokynů pro bezpečné zacházení a používání se nepředpokládá systematické působení 
NaOH na lidský organismus, jedná se o vznik možných rizik v důsledku akutní expozice působení 
látky (lokální účinky). 
DNEL (odvozená koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům) při dlouhodobé  
expozici inhalační cestou=1,0 mg/m³ (místní účinky). 
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8.1.2 Odhad koncentrace látky, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC) 

PNEC ve vodě (sladká voda, mořská voda, při občasném vypouštění, při standardním čištění 

odpadních vod): toxicita NaOH může být vysvětlena zvýšením pH v důsledku zvětšení množství iontů 

OH
-
, zatímco koncentrace iontů sodíku je příliš nízká, aby byla příčinou vzniku účinků pozorovaných 

ve výzkumech akutní toxicity. Celkový PNEC nemůže být odvozen z jednoho druhu údajů o toxicitě 

NaOH, protože pH přírodních vod, stejně jako jejich tlumivé vlastnosti, se velmi liší a vodní 

organizmy/ekosystémy se přizpůsobují těmto konkrétním přírodním podmínkám, což má za následek 

různé optimální hodnoty pH a jejich rozsahů. 

PNEC sedimentů (sladké/mořské vody, půdy): vysoká rozpustnost ve vodě a velmi nízký tlak páry 

svědčí o tom, že NaOH se vyskytuje převážně ve vodě. Ve vodě (včetně půdní vody a sedimentů 

pórové vody) je NaOH přítomen ve formě iontů sodíku (Na
+
) a hydroxylových iontů (OH

-
), protože 

pevný NaOH se rychle rozpouští a následně se štěpí ve vodě. 

PNEC při perorální expozici: dle EU RAR (2007) není bio-akumulace v organizmech příznačná pro 

NaOH. 

8.1.3 Národní předpisy pro limitní hodnoty expozice na pracovišti (OEL) 
OEL = 0,5 mg/m

3
 

Národní předpisy pro limitní hodnoty expozice na pracovišti (OELs) v EU a Norsku (ACGIH, 2006)  

Členský stát EU 

 

Měrná 

jednotka 

Krátkodobá 

expozice 

Dlouhodobá 

expozice 

Limitní 

hodnota 
Zdroj 

Rakousko mg/m
3
 2 4     

Belgie mg/m
3
     2 ACGIH (2006) 

Česká republika mg/m
3
 1 2   ACGIH (2006) 

Dánsko mg/m
3
 2       

Finsko mg/m
3
 2     ACGIH (2006) 

Francie mg/m
3
 2       

Maďarsko mg/m
3
 2       

Irsko mg/m
3
   2   ACGIH (2006) 

Norsko mg/m
3
     2 ACGIH (2006) 

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

Portugalsko mg/m
3
   2     

Španělsko mg/m
3
   2   ACGIH (2006) 

Švédsko mg/m
3
 1   2 ACGIH (2006) 

Velká Británie mg/m
3
   2   ACGIH (2006) 

 
8.2. Omezování expozice 
8.2.1. Požadovaná technická kontrola 
- Zabezpečit efektivní větrání. 
- Používat technické prostředky pro dodržení limitních hodnot expozice na pracovišti. 
8.2.2. Osobní ochranné prostředky 
Ochrana očí: 
- Ochranné brýle odolné proti chemickým látkám. 
Ochrana kůže a těla: 
- Zástěra odolná proti chemickým látkám; 
- V případě tvoření prachu: zástěra/boty z PVC, neoprenu. 
Ochrana rukou: 
- Nepropustné rukavice; 
- Vhodný materiál: PVC, neopren, přírodní kaučuk, butylkaučuk; 
- Nevhodný materiál: kůže. 
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Ochrana dýchacích cest: 

- V případě tvoření prachu či aerosolu použít respirátor se schváleným filtrem; 

- Doporučený typ filtru: P2. 

Hygienická opatření: 

- Láhve na vyplachování očí nebo stanice pro vyplachování očí v souladu s příslušnými normami. 

- Okamžitě svléknout kontaminované oblečení a obuv. 

- Jednat v souladu s průmyslovými hygienickými a bezpečnostními zásadami. 

8.2.3. Kontrola působení na životní prostředí 

- Likvidace odpadních vod dle místních a národních předpisů. 

 

 

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 

9.1 Informace o základních fyzických a chemických vlastnostech 

Názvy ukazatelů 

a) Vzhled:  

Skupenství: kulaté nebo půlkruhové granule 

Barva:  bílá, připouští se lehké zabarvení 

b) Zápach: nemá žádný specifický zápach 

c) Prahová hodnota zápachu: žádné informace nejsou k dispozici 

d) pH: > 13 

e) Bod tání/bod tuhnutí: 320-324 

f) Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu 1378-1403 

g) Bod vzplanutí: žádné informace nejsou k dispozici 

h) Rychlost odpařování: žádné informace nejsou k dispozici 

i) Hořlavost: nehořlavé 

j) Horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti 

nebo výbušnosti: 

žádné informace nejsou k dispozici 

k) Tlak páry: není 

l) Hustota páry: žádné informace nejsou k dispozici 

m) Relativní hustota: 2,02-2,13 g/cm
3
 

n) Rozpustnost: 522000 mg/l při 20°C 

o) Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda: není 

p) Teplota samovznícení: žádné informace nejsou k dispozici 

q) Teplota rozkladu: žádné informace nejsou k dispozici 

r) Viskozita: není 

s) Výbušné vlastnosti: není klasifikováno jako výbušná látka 

t) Oxidační vlastnosti: žádné 

 

9.2 Další informace  

Zabránit skladování a přepravování v otevřených obalech, protože absorpce vody a oxidu uhličitého ze 

vzduchu probíhá s uvolňováním tepla. 

Vyvarovat se náhodnému kontaktu látky s kyselinou dusičnou a jinými silnými kyselinami, 

protože jejich vzájemná reakce probíhá s uvolňováním tepla. 

NaOH je silně zásaditá látka, ve vodě se zcela rozštěpuje na ionty sodíku (Na
+
) a hydroxylové ionty 

(OH
-
). Rozpuštění/štěpení ve vodě je vysoce exotermický proces, proto při přidání NaOH do vody 

dochází k prudké reakci. 
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ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA 

10.1 Reaktivita: 

- Existuje riziko vzniku exotermické reakce. 

- Může být korozivní pro kovy. 

10.2. Chemická stabilita 

- Stabilní za dodržení doporučených skladovacích podmínek. 

10.3. Možnost nebezpečných reakcí 

- Reaguje s kovy s uvolňováním vodíku. 

- Reaguje s silnými kyselinami s uvolňováním tepla. 

- Riziko vzniku prudké reakce vedoucí až k explozi. 

- Prudce reaguje s vodou. 

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit 

- Působení vlhkosti. 

- Zmrazování. 

10.5. Neslučitelné materiály 

- Kyseliny včetně organických; 

- Kovy jako je hliník, hořčík, cín, zinek, jiné lehké kovy a jejich slitiny. 

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu 

- Vodík (při kontaktu s lehkými kovy). 

 

ODDÍL 11: TOXICOLOGICKÉ INFORMACE 

Ukazatelé akutní toxicity: LD50 = 40 mg/kg, i.p., myši.  

LDmin = 500 mg/kg, i.g., králíci. 

Smrtelná dávka pro člověka při perorální expozici: 4,95 mg/kg. 

Při styku s kůží: Způsobuje silné podráždění a chemické popáleniny kůže. 

Při zasažení očí: Způsobuje silné podráždění a chemické popáleniny očí.  

Při nadýchání: Výpary látky (aerosol) silně dráždí horní cesty dýchací. 

Senzibilizační účinek: Nepovažuje se za kožní senzibilizátor. 

Karcinogenní účinek: Žádné informace nejsou k dispozici. 

Mutagenní účinek:  Pokusy na zvířatech neukázaly žádné mutagenní účinky. 

Pokusy v laboratorních podmínkách žádné mutagenní účinky. 

Reprodukční toxicita:  Dopad na biologickou plodnost, embryotoxický účinek není 

pozorován. 

Toxicita pro konkrétní orgány 

– jednorázová expozice: 

Při nadýchání: žíravý  

Perorálně: žíravý 

Při styku s kůží: žíravý 

Toxicita pro konkrétní orgány 

– opakovaná expozice: 

není 

 

Úroveň nebezpečnosti účinku 

na lidský organismus: 

Hydroxid sodný je vysoce nebezpečná látka pro lidský 

organismus. Při styku s kůží způsobuje chemické popáleniny, 

kdy rozpouští proteiny s vytvářením albuminu. Při 

dlouhodobém kontaktu s kůží může vyvolat vznik vředů 

a ekzémů. Má silný dopad na sliznice, může poškodit horní 

dýchací cesty a plicní tkáně. Kontakt očí i s velmi malým 

množstvím hydroxidu sodného je nebezpečný. 



AO КАUSTIК  

Volgograd  
Datum vydání: 01. 09. 2010 

Datum revize: 20. 01. 2017 

Bezpečnostní list 

Hydroxid sodný 

Verze 1.7.  Strana 9 z 11 
 

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE 
12.1 Toxicita 
Akutní toxicita pro ryby: LС50=45,4 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Pstruh duhový) 96 hod.  

LС50=160 mg/l, Carassius auratus (Karas zlatý) 24 hod.  
LС50=189 mg/l, Leuciscus idus melanotus (zlatý jelec jesen) 
48 hod.  
LС50=125 mg/l, Gambusia affinis (Živorodka komáří) 24, 48, 
96 hod. 

 
Akutní toxicita pro bezobratlovce: EC40=240 mg/l Daphnia magna (sladkovodní hrotnatka 

obecná). 
LC50=40 mg/l Ophryotrocha diadema (Mořský 
mnohoštětinatec) 48 hod. 

 
Akutní toxicita pro mikroorganismy:  EC50=22 mg/l Photobacterium phosphoreum (světélkující 

baktérie) 15 min. 
 
Další informace:  LС50=33-100 mg/l, Crangon (garnát obecný) a Asteroidea 

(Hvězdice), 48 hod. 
 
12.2 Perzistence a rozložitelnost 
Ve volném prostředí se transformuje. Produktem transformace je uhličitan sodný. 
 
12.3 Bioakumulační potenciál 
Žádné informace nejsou k dispozici. 
 
12.4 Mobilita v půdě 
Hydroxid sodný je velmi mobilní v půdě a rozpustný ve vodě, kde probíhá jeho ionizace/neutralizace. 
Nešíří se ve vzduchu. 
 
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 
Tato látka není perzistentní, nemá schopnost bioakumulace a není toxická (PBT). Tato látka není 
vysoce perzistentní, nemá vysokou schopnost bioakumulace (vPvB). 
 
12.6 Jiné nepříznivé účinky 
Žádné informace nejsou k dispozici. 
 
ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ 
13.1. Způsoby likvidace odpadu 
Se shromážděným materiálem zacházet podle oddílů 7, 8 
- Rozpustit ve velkém množství vody. 
- Roztoky s vysokou hodnotou pH se musí zneutralizovat před vypuštěním. 
- Neutralizovat pomocí kyseliny. 
- V souladu s místními a národními předpisy. 
Kontaminované obaly 
- Pokud je to možné, je preferována recyklace před likvidací či spálením. 
- Vypláchnout nádobu vodou. 
- Likvidujte jako nepoužitý produkt. 
- V souladu s místními a národními předpisy. 
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ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU 

 

Pozemní přeprava (ADR/RID) 

 

14.1 UN číslo: UN 1823 

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: HYDROXID SODNÝ, PEVNÝ 

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 8 

14.4 Obalová skupina II 

14.5 Nebezpečí pro životní prostředí Není 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Ano 

 Registrační číslo tunelu Е 

 

Letecká přeprava (AND) 

 

14.1 UN číslo: UN 1823 

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: HYDROXID SODNÝ, PEVNÝ 

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 8 

14.4 Obalová skupina II 

14.5 Nebezpečí pro životní prostředí Není 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Ano 

 

 

Námořní přeprava (IMDG) 

 

14.1 UN číslo: UN 1823 

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu: HYDROXID SODNÝ, PEVNÝ 

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 8 

14.4 Obalová skupina II 

14.5 Nebezpečí pro životní prostředí Není 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele Ano 

 EmS F-A S-B 

 

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC 

Nepoužívá se 

 

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH 

15.1. Pňedpisy týkající se bezpeĀnosti, zdraví a Ŭivotního prostňedí/specifické právní pňedpisy 

týkající se látky nebo smĎsi 

- Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před 

riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci, v platném znění; 

- Směrnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. června 2000 o stanovení prvního seznamu směrných 

limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně 

zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci, ve změněném 

znění; 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2008/98 ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech 

a o zrušení některých směrnic; 

- Správní předpis VwVwS ze dne 17. května 1999 o látkách ohrožujících vodu podle tříd 

nebezpečnosti pro vodu vypracovaný pro splnění Zákona SRN o regulaci vodního režimu (VwVwS, 
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správní předpis o látkách znečišťujících vodu) (Federální věstník SRN č. 98a ze dne 29. května 1999), 

Kód produktu 142, WGK 1. 

- Skladovací třída podle TRGS 510: 8В. 

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti 

Pro tuto látku bylo provedeno posouzení chemické bezpečnosti. 

 

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE 

Vzdělávací pokyny 

Před použitím výrobku si přečtěte si bezpečnostní list. 

Doporučovaná omezení týkající se použití 

Při doporučeném způsobu použití žádná omezení nejsou. 

Doporučení pro použití informací obsažených v bezpečnostním listu 

Tento evropský bezpečnostní list je určen pro použití pouze v uvedené zemi. Evropský bezpečnostní 

list byl vyhotoven s přihlédnutím k příslušné Evropské legislativě a není určen pro použití nebo šíření 

v zemích, které nejsou součástí Evropské unie s výjimkou Norska a Švýcarska. Bezpečnostní listy 

určené pro používání v ostatních zemích nebo oblastech lze získat na požádání. 

Uvedené informace obsahují údaje o výrobku, které odpovídají aktuálnímu stavu našich znalostí, 

a nejsou vyčerpávající. Vztahují se na výrobek odpovídající specifikaci, pokud není uvedeno jinak. 

Pokud se jedná o kombinaci či směs, je třeba mít jistotu, že to nebude mít za následek vznik nových 

druhů nebezpečí. V jakémkoliv případě spotřebitel je povinen dodržovat veškeré zákonodárné, správní 

a normativní postupy, které se vztahují na produkt, osobní hygienu a ochranu zdraví a životního 

prostředí. 

Odpovědné osoby, které obdrží tento bezpečnostní list, musí zaručit, že osoby, které by mohly 

používat, zpracovávat, likvidovat nebo jinak přicházet do styku s produktem, si přečetly a správně 

porozuměly informacím obsaženým v tomto bezpečnostním listu. Prosíme, mějte na zřeteli, že vzhled 

a obsah bezpečnostního listu se může v jednotlivých zemích lišit a odrážet tak různé požadavky na 

soulad s příslušnými opatřeními, a to dokonce v případě téže látky. 

 

Uvedeno do souladu s požadavky Nařízení Komise (EU) č. 830/2015 ze dne 28. května 2015, kterým 

se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování 

a omezování chemických látek (REACH). 

Názvy oddílů: 2.2, 3.1, 13, 14, 15.1 

Bylo doplněn obsah následujících oddílů: 5.1, 5.4, 9.1 

 

Vysvětlivky ke zkratkám nebo akronymům použitým v bezpečnostním listu chemické látky. 
Použité zkratky a akronymy lze vyhledat na stránkách www.wikipedia.org. 

 

Zdroje základních informací 

1. Ruský bezpečnostní list – Hydroxid sodný AO KAUSTIK (z r. 2016) ; 

2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008; 

3. Nařízení Komise (EU) č. 830/2015 ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování 

a omezování chemických látek (REACH); 

4. ACGIH (Americká konference vládních průmyslových hygieniků) (2006). Výroční zprávy 

výborů týkající se NPK a BEI v r. 2005. ACGIH publikace #0106A. 

http://www.acgih.org/forms/store/ProductFormPublic/annual-reports-of-the-committees-on-

tlvs-and-beis-for-year-2005. 
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