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LIITE 1  

SDS ALTISTUMISSKENAARIO (AS): NATRIUMHYDROKSIDI 

 

1. ALTISTUMISEN ARVIOINTI  

 

Altistumisskenaariot on jaettu neljään pääasialliseen luokkaan: 

• Nestemäisen NaOH valmistus  

• Kiinteän NaOH valmistus  

• NaOH teollinen ja ammattimainen käyttö  

• NaOH kuluttajakäyttö  

Yleiskatsaus altistumisskenaarioista, sekä selostus aineen elinkaaresta löytyvät taulukosta 1. Altistumisen 

arviointi perustuu ensisijaisesti EU RAR NaOH (2007) altistumisen arviointiin. Tämä RAR (2007), sekä 

muualta samaan aikaan kerätty tieto, toimi tuolloin perustana tälle asiakirjalle. Uutta tietoa on lisätty 

asiakirjaan sitä mukaa kun sitä on ollut saatavilla. 

Taulukko 1. Altistumisskenaarioiden ja aineen elinkaaren yleiskatsaus 

Numero ja nimike  

 

Valmistaja Valmistelu Teollinen ja/ 

tai hajautettu 

käyttö 

Kulutus

- käyttö 

Tuotteen 

käyttöikä 

Jäte- 

vaihe 

AS1: Nestemäisen NaOH valmistus X      

AS2: Kiinteän NaOH valmistus X      

AS3: NaOH teollinen ja 

ammattimainen käyttö 

 X X    

AS4: NaOH kuluttajakäyttö    X   

Huomautus altistumiseen liittyen 

Siitä syystä, että altistuminen on jätetty normaalisti huomioimatta EU:n kemikaaliturvallisuusarvioinnissa ja 

että se on lyhyesti huomioitu EU RAR:ssa (2007; kohta 4.1.1.3.2, sivut 59-62), lyhytaikainen altistuminen 

jätetään tämän asiakirjan ulkopuolelle. Tästä huolimatta NaOH riskienvähennysstrategiaan (EU RRS, 2008) 

kuuluvat kuluttakäytön riskienhallintamenetelmät sisällytetään tähän asiakirjaan.  

1.1 Altistumisskenaario 1: Nestemäisen NaOH valmistus 

EU RAR (2007) kohdalla tarvittavat tiedot liittyen työperäiseen altistumiseen tuotantolaitoksilla kerättiin Euro 

Chlor:in yhteistyössä jäsenvaltion kanssa kehittämällä kyselylomakkeella. Seuraavia kysymyksiä tarkasteltiin 

kyselyssä: tuotteiden tyyppi (kiinteä/neste), työntekijöiden määrä, altistumisen arviointi tehtäviin perustuen, 

altistumismittaukset ja lyhytkestoinen altistuminen. Kyselylomakkeita lähetettiin Euro Chlor:in toimesta 97% 

Euroopan kloorintuotantolaitoksista (yhteensä 86). Yhteensä 36 tuotantolaitosta (42%) vastasi kyselyyn ja 

näiden tietojen perusteella on laadittu yksityiskohtainen raportti (Euro Chlor, 2004c). 

1.1.1 Altistumisskenaario 

1.1.1.1 Altistumisskenaarion lyhyet selosteet 

SU 3, 8: Irtotavaravalmistus, laajan mittakaavan valmistus  

PROC 1, 2, 3, 4, 8, 9: käyttö sellaisessa jatkuvassa (suljetussa) prosessissa tai prosessierässä, jossa ei ole 

todennäköistä altistua. Vaihtoehtoisesti sellaisessa missä tilaisuus altistumiseen ilmenee (teollinen ympäristö), 

kuten lastaus, purkaminen, näytteenotto ja huolto.   

Kemialliset tuoteluokat (PC) ja esineluokat (AC) eivät ole sovellettavissa tähän altistumisskenaarioon (AS)  

1.1.1.2 Altistumisskenaariossa kuvattujen prosessien ja toimintojen selvitys 

Kaupallisesti NaOH valmistetaan elektrolyyttisellä prosessilla. Suolavedestä valmistettu natriumkloridi 

elektrolysoidaan joko elohopea-, kalvo-, tai membraanimenetelmän avulla.  Oheistuotteet tästä ovat kloori ja 

vety. Elohopeamenetelmässä natrium-elohopea-amalgaami muotoillaan soluksi. Amalgaami lähetetään 

hajoittajalle, mikä altistaa sen vedelle muodostaen nestemäistä NaOH, vetyä, sekä vapaata elohopeaa. Vapaa 

elohopea palautetaan elektrolyyttiseen soluun. Tuloksen NaOH –liuos varastoidaan tankkeihin 50% 

pitoisuudella. Liuos toimitetaan jatkossa säiliörekoilla, säiliöautoilla, tai proomuilla. Membraanimenetelmässä 

arviolta 30% vahvuista liuosta muodostuu solussa. Liuos lähetetään höyrystimiin, jotka tiivistävät sen 50% 

vahvuiseksi poistamalla sopivan määrän vettä. Syntynyt NaOH –liuos varastoidaan säiliöihin ennen toimitusta. 
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Kalvomenetelmä on hyvin samanlainen membraanimenetelmän kanssa lukuunottamatta sitä, että solussa syntyvä 

liuos on ainoastaan 10-12% vahvuista. Näin ollen tarvitaan ylimääräisiä haihdutusmenetelmiä jotta sen vahvuus 

kohoaa 50%:n. NaOH:n vedettömät muodot saavutetaan jatkotiivistämällä tätä 50% vahvuista liuosta.   

1.1.1.3 Toimintaolosuhteet  

Työntekijää kohden käytettävä määrä vaihtelee toimintojen välillä. EU RAR (2007) sisältämät näytteet 

vaihtelevat tuotteen määrässä 0,1 ja 15 litran välillä. Vastauksien korkeimmat määrät olivat "15", "2,2", "2", 

"3x1", sekä "muutamia litroja päivässä". Loput vastaajista ilmoitti että näytteen sisältämä määrä on alle 1 kg. 

Tähän altistumisskenaarioon huomioon otettu kesto on täysi työvuoro (8t/päivä) ja 200 päivää/ vuosi. 

Näytteenottoa varten "tehtävän kesto minuutteina päivässä" vaihteli 1 ja 600 minuutin välillä, ollen 

keskimäärin 71 minuuttia. 

Kyselyn ja EU RAR (2007) perusteella voidaan päätellä, että lähes kaikki tuotantolaitokset valmistavat 

pitoisuudeltaan n.50% olevaa nestemäistä NaOH:a. Laitoksista 36% valmistavat lisäksi muita nestemäisiä 

tuotteita (välillä 10 ja 75%) pitoisuuksina, jotka olivat yleensä alle 50%. 

1.1.1.4 Riskienhallintamenetelmät 

1.1.1.4.1 Työntekijöihin liittyvät riskienhallintamenetelmät 

Työntekijöihin liittyvät riskinhallintatoimenpiteet on esitetty taulukossa 2. Siinä erotellaan toisistaan sellaiset 

menetelmät joita vaaditaan, tai jotka ovat pakollisia, sellaisista, jotka osoittavat hyviä toimintakäytäntöjä. 

Koska natriumhydroksidi on syövyttävää, riskinhallintatoimenpiteiden tulisi ihmisen terveyden kannalta 

keskittyä ehkäisemään suoraa kosketusta aineen kanssa. Tästä syystä natriumhydroksidin teollisessa, sekä 

ammattikäytössä tulisi mieluiten käyttää automatisoituja ja suljettuja järjestelmiä. Hengityssuojausta tarvitaan 

silloin kun natriumhydroksidin aerosoleja saattaa muodostua. Syövyttävien ominaisuuksien vuoksi 

asianmukaista ihon ja silmien suojausta tarvitaan. 

Taulukko 2 Työntekijöihin liittyvät riskienhallintamenetelmät 

Informaatiotyyppi Data-sarake Selvitys 

Eristämistä, sekä hyviä 

toimintakäytäntöjä 

edellytetään 

Hyvä toimintakäytäntö: manuaaliprosessien 

korvaaminen automatisoiduilla ja/tai suljetuilla 

prosesseilla silloin kun mahdollista. Ehkäisee 

ärsyttävän sumun ja mahdollisen roiskeen 

syntymistä (EU RRS, 2008): 

 Käytä suljettuja järjestelmiä tai suojia säiliöissä 

(esim. kansia) (hyvä toimintakäytäntö) 

 Kuljetus putkien yli, tynnyrien tekninen 

täyttö/tyhjennys automatisoiduilla järjestelmillä 

(kuten pumpuilla jne.) (hyvä toimintakäytäntö) 

 Pihtien käyttö, ottimet pitkillä kahvoilla 

manuaalikäytössä, jotta vältytään “suoralta 

kosketukselta ja roiskeilta” (hyvä toimintakäytäntö) 

EU RAR (2007) aikainen 

tilanne: säiliöt olivat useimmiten 

“osittain suljettuja” (18 laitosta). 

Jäljellä olevissa tapauksissa 

säiliö oli “avoin” (6 laitosta) tai 

“täysin suljettu” (9 laitosta). 

Poistoilmanvaihdon 

tarve, ja hyvät 

toimintakäytännöt 

Paikallinen poistoilmanvaihto ei ole pakollinen, 

mutta on osoitus hyvistä toimintakäytännöistä. 

EU RAR (2007) aikana: 

ainoastaan viidellä laitoksella oli 

“paikallinen poistoilmanvaihto” 

parantamassa ilman laatua ja 

ehkäisemässä mahdollisia 

hengitystieärsytyksiä työpaikoilla. 

Yleisilmanvaihto Yleisilmanvaihto on osoitus hyvistä 

toimintakäytännöistä, ellei paikallista 

poistoilmanvaihtoa ole käytössä. 

Parantamassa ilman laatua ja 

ehkäisemässä mahdollisia 

hengitystieärsytyksiä työpaikoilla. 

Tilanne EU RAR (2007) aikaan: 

Yleisilmanvaihto löytyi 26 

laitoksesta, kun taas 5 

laitoksessa ei ollut 

“yleisilmanvaihtoa” tämän 

aikana. Neljässä laitoksessa ei 

ollut ”yleisilmanvaihtoa” tai 

”paikallista poistoilmanvaihtoa”. 
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Informaatiotyyppi Data-sarake Selvitys 

Henkilökohtaisia 

suojavarusteita (PPE) 

edellytetään tavallisissa 

työolosuhteissa 

• Hengityksen suojaus: pölyn ja aerosolien 

muodostuessa: käytä hengityssuojausta 

asianmukaisen suodattimen kanssa (P2) 

(edellytetään) 

• Käsien suojaus: läpäisemättömät ja 

kemikaalinkestävät suojakäsineet (edellytetään) 

o materiaali: butyyli-kumi, PVC, 

polykloropreeni jossa luonnollinen 

lateksireunus, materiaalin paksuus: 0,5 mm, 

läpipäästämisaika: > 480 min 

o materiaali: nitriili-kumi, fluorisoitu kumi, 

materiaalin paksuus: 0,35-0,4 mm, 

läpipäästämisaika: > 480 min 

• Silmien suojaus: kemikaalinkestäviä suojalaseja 

on käytettävä. Mikäli roiskeita todennäköisesti 

esiintyy, käytä tiukasti istuvia suojalaseja tai 

kasvosuojusta (edellytetään) 

• Käytä sopivaa suojavaatetusta, esiliinoja, 

suojakilpiä ja pukuja, mikäli roiskeita 

todennäköisesti esiintyy, käytä: kumi- tai 

muovijalkineita (edellytetään) 

Tilanne EU RAR (2007) aikaan: 

Lähes jokaisessa tapauksessa 

PPE ei ollut käytössä 

hengityssuojauksen muodossa, 

mutta kaikissa tapauksissa 

silmät sekä iho oli suojattuna 

(suojalasit, kasvosuojus, 

käsineet, erityissuojavaatetus). 

Muita työntekijöihin 

liittyviä 

riskienhallintamenetelmi

ä. Esimerkiksi: Erityiset 

koulutusjärjestelmät, 

valvonta / raportointi tai 

tarkastusjärjestelmät, 

erityiset 

valvontaohjeistukset. 

Seuraavia menetelmiä edellytetään (EU RRS, 2008): 

• Riskialttiissa prosesseissa/aloilla 

työskenteleviä työntekijöitä tulisi kouluttaa a) 

välttämään työskentelyä ilman hengityksen 

suojausta, b) ymmärtämään natriumhydroksidin 

syövyttävät ominaisuudet ja erityisesti sen 

vaikutukset hengitysteille, sekä c) noudattamaan 

työnantajan esittämiä turvallisempia 

toimintaperiaatteita. (EU RRS, 2008). 

• työnantajan on lisäksi varmistettava että 

edellytetyt PPE:t ovat saatavilla ja että niitä 

käytetään ohjeistuksen mukaan 

 

1.1.1.4.2 Ympäristöön liittyvät riskienhallintamenetelmät 

Ympäristöön liittyvillä riskienhallintatoimenpiteillä pyritään välttämään  NaOH liuoksien joutuminen  kunnan 

viemärivesiin, sekä pintavesiin, mikäli tällaisen päästön odotetaan aiheuttavan merkittäviä pH-muutoksia. 

Säännöllistä pH-arvon valvontaa vaaditaan avointen vesien ollessa kyseessä. Yleensä kaikki päästöt tulisi 

suorittaa siten, että pintavesien pH:n muutosmahdollisuus on minimoitu. Useimmat vesieliöt sietävät pH-

arvoja välillä 6-9. Tämä näkyy myös OECD:n vesiorganismeille tarkoitettujen standarditestien kuvauksissa. 

1.1.1.5 Jätehuoltoon liittyvät toimenpiteet 

Nestemäinen NaOH olisi uudelleenkäytettävä, tai tyhjennettävä jätteenä teollisuuden jätevesiin ja 

neutralisoitava edelleen tarvittaessa (katso ympäristöön liittyvät riskinhallintatoimenpiteet). 

 

1.1.2 Altistumisen arviointi 

1.1.2.1 Työntekijän altistuminen 

NaOH on syövyttävää ainetta. Tällaisia aineita ja valmisteita käsitellessä suoria ihokosketuksia esiintyy vain 

ajoittain, ja näin ollen oletetaan että päivittäin toistuvan ihoaltistuksen mahdollisuus saatetaan jättää 

huomiotta. Tästä johtuen ihoaltistus puhtaan NaOH kanssa jätetään arvioimatta NaOH EU RAR (2007) 

mukaisesti. Toistuvaa ihoaltistusta ei voida jättää huomiotta näiden aineiden ja valmisteiden osalta. Silmien 

altistuminen on mahdollista käsi-silmä-kontaktin myötä, mutta tätä ei ole kvantifioitu. 

NaOH ei odoteta esiintyvän systemaattisesti kehossa normaalin käsittelyn aikana normaaleissa 

käyttöolosuhteissa, ja näin ollen NaOH:n systemaattisia vaikutuksia ihon tai hengitysteiden kautta tapahtuneen 
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altistumisen myötä ei odoteta tapahtuvan. 

Koska NaOH omaa vähäisen höyrynpaineen, höyrystyneestä nesteestä aiheutuva ilmakehän NaOH pitoisuus 

on hyvin pieni. Vaikka altistuminen NaOH-höyrylle on arvioitu hyvin pieneksi, tähän liittyvää tietoa ei voida 

käyttää ennustamaan altistumista aerosoleille (sumu). Taulukossa 3 esitellään yleiskatsaus arvioiduista ja 

mitatuista altistumispitoisuuksista. 

Taulukko 3 Altistumispitoisuudet työntekijöillä 

Altistumistapa Arvioidut 

altistumispitoisuudet 

Mitatut 

altistumispotoisuudet 

Selvitys / mitatun datan lähde 

Arvo Yksikkö Arvo Yksikkö 

Ihoaltistuminen Ei saatavilla  Ei saatavilla   

Hengitysteiden 

kautta tapahtuva 

altistuminen 

  AK: 0,14 mg/m³ EU RAR (2007):sta 
Raja-arvot: 0,02 – 0,5 mg/m³ 
Rekan lastaus nesteellä 
STAT mittaus, N=17, 2002; 2003 

  AK: 0,33 mg/m³ EU RAR (2007):sta 
Raja-arvot: 0,29 – 0,37 mg/m³ 
Neste, muu toiminta 
Spot mittaus, N=5, 2003 

  AK: <0,26 mg/m³ EU RAR (2007):sta 
Neste, muu toiminta 
STAT mittaus, N=20, 2002 

  AK: 0,01* mg/m³ EU RAR (2007):sta 
Raja-arvot: 0,05 – 0,18 mg/m³ *  

Neste, helmet, lähellä asennusta  

STAT mittaus, N=109, 2002 
0,02 

(tyypillinen) 

0,04 (KPM) 

mg/ m³   EU RAR (2007):sta 
Nestemäisen NaOH rummutus 
Tyypillinen ja kohtuullisesti arvioitu 

pahin-mahdollinen altistumisen taso. 
STAT Paikallaanoleva ilmanäyte (Stationary Air Sample) 

Spot Lyhytaikainen paikallaanoleva näyte 

N Mittauksien lukumäärä 

AK Aritmeettinen keskiarvo  

KPM Kohtuullinen pahin-mahdollinen 

* Näitä arvoja pidetään väärinä. Keskiarvo ei voi olla alempi kuin raja-alueet. 

Mitattaustiedot 

Ilmakehän altistumisen mittaustiedot neljässä eri maassa (Tšekki, Puola, Espanja ja Iso-Britannia) sijaitsevasta 

kuudesta tuotantolaitoksesta on nähtävillä EU RAR (2007). Jokaisessa tapauksessa pitoisuudet olivat alle 

2 mg/m
3
 (ks. Taulukko 3). Useimmat NaOH tuotantolaitokset vastasivat, että OEL oli heidän maassaan 

2 mg/m
3
. Tiedot Espanjan tuotantolaitoksesta perustuvat National Institute For Workers Safety and Hygiene 

(NTP-63 1983) normin mukaisiin natriumpitoisuuksien mittauksiin. Tämän tuotantolaitoksen näytteenoton 

kesto oli 6-8 tuntia. Muut tuotantolaitokset ilmoittivat mittauksien perustuvan Puolalaiseen 

standardimenetelmään, kolorimetriseen menetelmään tai atomiabsorptiospektroskopiaan. Näytteenoton kesto 

oli tuntematon näillä tuotantolaitoksilla. 

Mallinnettu data 

ECHA ohjeet tietovaatimuksiin liittyen ehdottaa ECETOC TRA:ta ensisijaiseksi Tier 1-työkaluksi. ECETOC 

TRA perustuu muokattu version EASE:sta. EASE oli suosituin malli uusille ja olemassaoleville aineille 

luodun direktiivin alaisuudessa. EASE:n tiedetään yliennustavan altistumista monissa tapauksissa. Syynä 

tähän pidetään sitä, että EASE käyttää historiallisia altistumistietoja täytäntöönpanoon liittyen tunnetuilla 

ongelma-alueilla, eikä tyypillisiä / normaaleja toimenpiteitä, joita tarvitaan enemmänkin rutiinin omaisiin 

riskiaviointeihin. Tästä syystä EASE:n myötä saatavat tiedot tarkistettiin ja muokattiin vastaamaan ECETOC 

TRA:ta. Molemmat EU RAR 2007 lähestymistavat,  sekä EASE että ECETOC TRA, otettiin huomioon tässä 

yhteydessä. 

Altistuminen hengitysteiden kautta rummutuksen seurauksena syntyvälle höyrylle on arvioitu EU RAR 
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(2007):ssa käyttäen EASE 2.0. Altistumisen rajat on arvioitu olevan välillä 0 – 0,17 mg/m
3
 (0 – 0.1 ppm, 

20°C), olettaen hyvin matalaa höyrynpainetta, ettei aerosolia muodostu, eikä hajauttavaa käyttöä esiinny. 

Tyypillisen altistumisen arvioidaan olevan 0,085 mg/m
3
 (keskiarvo rajoissa). Kohtuullinen huonoin-

mahdollinen -altistuminen on arviolta 0,17 mg/m
3
 (rajan yläarvo), olettaen ettei aerosolia muodostu, eikä 

hajauttavaa (dispersiivistä) käyttöä esiinny laimennusilmanvaihdon toimesta. Kyselyn seurauksena on 

oletettavaa, ettei LEV ole käytettävissä tälle teollisuuden haaralle. LEV:n käytettävyys ei kuitenkaan vaikuta 

tämän arvion altistumisen rajoihin. Kun NaOH-pitoisuuden oletetaan olevan 50%, arvioidaan tyypillisen 

altistumisen olevan 0,04 mg/m
3
, sekä kohtuullisen huonoin-mahdollinen –altistumisen olevan arviolta 

0,085 mg/m
3
. Rummutuksessa tapahtuvan altistumisen toistuvuuden arvioidaan olevan jopa 4 tuntia päivässä 

jopa 200 päivää vuodessa, sekä huomioon otettavien työntekijöiden lukumäärän olevan jopa 50 (asiantuntijan 

arvio). Olettaen 4 tuntia käsittelyaikaa ilman ainoatakaan altistumista lopputyöpäivän aikana, tyypillisen 

8 tuntisen TWA:n altistumisen on arvioitu olevan 0,02 mg/m
3  

ja 8 tuntisen TWA:n kohtuullisen huonoin-

mahdollinen –altistumisen olevan arviolta 0,04 mg/m
3
. 

Hengitysteiden kautta tapahtuva altistuminen höyrylle tai aerosoleille kaikkien PROCien toimesta on arvioitu 

ECETOC TRA:ssa ja inhalaatioaltistuminen on 0,1 ppm (0,17 mg/m
3
) olettaen hyvin alhaista höyrynpainetta, 

altistumisen keston olevan yli 4 tuntia/päivä, ja ettei kohdeilmanpoistoa tai hengityssuojainta käytetä. 

Altistumisarvojen yhteenveto 

Riskien luonnehdintaan käytetään ainoastaan yhtä arvoa. Yhteenveto altistumispitoisuuksista työntekijöiden 

osalta annetaan taulukossa 4. 

Taulukko 4 Yhteenveto altistumispitoisuuksista työntekijöiden osalta 

Altistumis-

tavat 

Pitoisuudet Perustelu 

Iho- 

altistuminen 

(mg/cm
2
) 

Merkityksetön Kuten EU RAR (2007) ilmoittaa: NaOH tuotteilla joiden pitoisuus > 2% on 

syövyttäviä ominaisuuksia, ja siksi on asetettu tehokkaat 

valvontatoimenpiteet joilla estetään ihoaltistus. Lisäksi suojavaatetusta ja 

suojakäsineitä on syytä käyttää käsiteltäessä syövyttäviä aineita. 

Tuotantolaitokset raportoivat suojakäsineiden, pukujen ja kenkien käytöstä 

käsiteltäessä puhdasta NaOH:ta. Toistuva päivittäinen ihoaltistus kaupallisen 

tuotteen välityksellä on siis vähäpätöinen. Liuoksia, jotka sisältävät NaOH 

<2% ei tuoteta lainkaan tuotantolaitoksilla. 

Hengitystei-

den kautta 

tapahtuva 

altistuminen 

(mg/m
3
) 

0,33 Kuten EU RAR (2007) ilmoittaa: EASE aliarvoi mallinnustiedot (datan) 

nestemäisen NaOH rummuksesta kun sitä verrataan mitattuun dataan. Koska 

mitattua dataa on suhteellisen paljon, niitä käytetään riskien luonnehdintaan. 

Arvoa 0,33 mg/m
3
 pidetään kohtuullisena pahimman-tapauksen tasona, ja 

0,14 mg/m
3
 pidetään tyypillisenä altistustasona. 

1.1.2.2 Ihmisen epäsuora altistuminen ympäristön kautta (oraalinen) 

Ihmisen epäsuora altistuminen, esimerkiksi juomaveden välityksellä, on merkityksetön NaOH kohdalla. 

Mahdollisilla NaOH altistumisilla ympäristöpäästöjen takia on merkitystä ainoastaan paikallisessa 

mittakaavassa. Kaikki vastaanottavan veden paikalliset pH -vaikutukset neutralisoituvat alueellisella tasolla. 

Tästä syystä siis epäsuoralla altistumisella ympäristön kautta (oraalinen) ei ole merkitystä NaOH:n ollessa 

kyseessä (EU RAR, 2007). 

1.1.2.3 Ympäristön altistuminen 

Kuten EU RAR NaOH osalta (2007) kertoo, ympäristöä koskeva riskienarviointi on tarpeellinen vain 

vesiympäristöön liittyen, jolloin sitä sovelletaan myös STP/WWTP kohdalla, koska NaOH-päästöt eri 

elinkaaren vaiheissa (tuotanto ja käyttö) soveltuvat pääasiassa ainoastaan (jäte)veteen. Vesistövaikutuksia, 

sekä riskejä arvioitaessa otetaan huomioon ainoastaan OH
- 
päästöjen mahdollisista pH–muutoksista johtuvat 

vaikutukset eliöihin/ekosysteemeihin, sillä Na
+
-ionin myrkyllisyyden odotetaan olevan merkityksetön 

verrattuna (mahdolliseen) pH-vaikutukseen. Vain paikallistasoa käsitellään, mukaan lukien jätepuhdistamot 

(STPt) tai jätevedenpuhdistamot (WWTPt) sekä tuotanto- että teollisuuskäytössä milloin mahdollista. Mikäli 

vaikutuksia esiintyy, ne voidaan olettaa tapahtuvan paikallisesti. Siksi ei pidetty mielekkäänä sisällyttää 

alueellista tasoa ja mantereen mittakaavaa tähän riskienarviointiin. Lisäksi suuren vesiliukoisuuden ja erittäin 

alhaisen höyrynpaineen vuoksi NaOH löytyy pääasiassa vedessä. Merkittäviä päästöjä tai altistumista ilmaan 

ei myöskään odoteta tämän hyvin alhaisen höyrynpaineen vuoksi. Merkittäviä päästöjä tai altistumista 
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maaympäristöön ei myöskään odoteta. Viljelysmaan päästöjen kannalta ei ole tarpeellista ottaa huomioon 

lietteen reittiä kanavana, koska NaOH sorptiota tiettyyn materiaan ei esiinny STP/WWTP:llä. 

Altistumisen arviointi vesiympäristössä koskee vain mahdollista pH:n muutosta STP-jätevesissä, sekä 

pintavesissä liittyen OH
-
-päästöihin paikallisessa mittakaavassa. 

1.1.2.3.1 Ympäristöpäästöt  

NaOH tuotanto saattaa aiheuttaa päästöjä vesistöön ja siten lisätä paikallisesti tämän vesiympäristön 

natriumpitoisuutta sekä pH-arvoa. Kun pH:ta ei neutralisoida, NaOH tuotantolaitoksien päästöt saattavat 

aiheuttaa pH:n kasvua vastaanottavassa vesistössä. Normaalisti jätevesien pH mitataan hyvin usein ja se on 

mahdollista neutralisoida helposti.  

Koska altistumisen arviointi keskittyi mahdollisiin pH:n muutoksiin paikallisilla vesistö-alueilla, teollisuus 

keräsi tietoa jätevesien ja vastaanottavien pintavesien todellisista pH-arvoista NaOH -tuotantolaitoksilla EU 

RAR (2007) varten, jotka perustuivat Euro Chlor:in toimesta laajalle läpileikkaukselle NaOH-tuottajia EU–

alueella lähetettyyn kyselyyn. Siihen vastanneet edustavat 97% NaOH:n tuotantokapasiteettia laajentuneen 

Euroopan alueella (Euro Chlor, 2004b). Tulokset kyselystä (Euro Chlor, 2004c) tarjosivat jätevesien ja 

purkuvesistön tietoja 43:sta tuotantolaitoksesta (yhteensä 84). Laitokset anonymisoitiin numeroin. Vastanneet 

43 tuotantolaitosta sijaitsevat maantieteellisesti laajalti hajautettuna 15 eri EU-maassa. Vastanneista 34 laitosta 

oli vanhoissa EU-jäsenmaissa, 6 laitosta uusissa EU-jäsenmaissa, 2 Norjassa ja 1 Sveitsissä (Euro Chlor, 

2004c). Kolme suurinta NaOH-tuotantoprosessia, eli kalvo-, membraani-, ja elohopeaprosessi, olivat jokainen 

hyvin edustettuina kyselyn vastauksissa. Vastaajien tuotantokapasiteetit edustivat laajaa valikoimaa useista 

kymmenistä kilotonneista vuodessa jopa useisiin satoihin kilotonneihin vuodessa (Euro Chlor, 2004b). 

Kysely paljasti, ettei 11 laitoksella ole sellaisia jätevesiä, jotka päästetään ympäristöön. Näillä tietyllä 

laitoksilla jätevesi voidaan täysin kierrättää erityisiä paikanpäällä olevia prosessiolosuhteita hyödyntämällä. 

Tulokset osoittivat myös, että 43:sta laitoksesta 31 neutralisoivat jätevetensä ennen kuin ne johdetaan 

vesistöihin. Yhteensä 32 laitosta ilmoittivat olevansa lain mukaan velvollisia neutralisoimaan jätevedet, ja 

6 laitosta joilla ei ole jätevesiä, jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Kuitenkin 5 laitosta ilmoitti, ettei niillä 

ole lakisääteisiä vaatimuksia, kun taas 2 näistä 5:stä laitoksesta raportoi todella neutralisoivansa jätevetensä. 

Yksi laitos (numero 30) ilmoitti omaavansa lakisääteisen velvollisuuden neutralisoida, mutta he eivät toteuta 

tätä koska heidän jätevesiensä pH on valmiiksi sallitulla alueella lähellä neutraalia. 

Euro Chlor:in (2004c) mukaan monet laitokset raportoivat pH-arvoja jäteveden osa-alueissa lopullisen 

jätevesien sijaan, vaikka ne ovat myös sisällytetty "jätevesidataan". Tämä oli päätelty siitä, että monet laitokset 

raportoivat pH–arvoja laajalla skaalalla, mutta indikoivat myös että lopullinen jätevesi neutralisoidaan ennen 

sen päästämistä vesistöön. Kyselyiden mukaan lisäksi osa-alueet yhdistetään toisiinsa paikanpäällä ennen 

niiden lopullista päästöä vesistöön. Siksi taulukon numero 5 kaksi ensimmäistä saraketta ovat tärkeimpiä 

mahdollisien vesistöjen pH-vaikutuksien kannalta. 

Yhteensä 36 tuotantolaitosta, joista 2 laitosta (nro 17 ja 30) eivät laske jätevesiään ympäristöön, eli viemäriin 

tai vastaanottavan vesistöön, raportoivat jätevesiensä mitatut pH-arvot. Näistä 36 laitoksesta 19 raportoi pH-

arvoja välillä 6-9 (alimmasta pH:sta korkeimpaan pH:n), 7 laitosta raportoivat pH-arvoja välillä 5-10, ja 

10 laitosta raportoivat pH-arvoja alueen 5-10 ulkopuolelta. Mikä tärkeintä, kaikki paitsi yksi jätevesiään 

ympäristöön laskevista laitoksista ilmoittivat neutralisoivansa ne ennen niiden päästöä. Vain yhdessä 

laitoksessa (nro.15) raportoitiin erittäin suuri jätevesien pH:n väli 3,0-11,6, ja todettiin ettei jätevesiä 

neutralisoida ennen niiden laskua. Yhteydenoton jälkeen selvisi että tämä laitos ilmoitti pH–arvoja jätevesien 

osa-alueista siltä hetkeltä kun ne lähtevät tuotantoyksiköstä. Prosessin olosuhteista riippuen, nämä voivat olla 

lueteltuja ääriarvoja joka ilmoituksen mukaan kestävät ainoastaan 10-15 minuuttia, koska nämä jätevesien osa-

alueet yhdistyvät toisiinsa jolloin pH muuttuu lähelle neutraalia. Tämän jälkeen lopullinen jätevesi (eli 

yhdistetyt jätevesien osa-alueet) siirtyy kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon ennen kuin se johdetaan 

vesistöön. Tällä laitoksella ei ole lakisääteistä velvollisuutta neutralisoida jätevesiään ennen vesistöön laskua 

(Euro Chlor, 2004c). Koska kaikki muut laitokset, jotka raportoivat suuria eroja alhaisimman ja korkeimman 

jätevesien pH–arvon välillä raportoivat lisäksi neutralisoivansa jätevetensä, voidaan olettaa että näiden 

ilmoitetut pH-arvot ovat myös jäteveden osa-alueista (jotka yhdistetään muihin osa-alueisiin ennen lopullisen 

jäteveden neutralisointia), eivätkä lopullisista jätevesistä jotka päästetään ympäristöön. Kyselyn tulokset 

osoittavat, että raportoiduista 84 tuotantolaitoksesta 43:ssa jätevesipäästöjen pH on hallittu, ja että käytössä on 

oikea ja voimassa oleva säännöstö. 



KAUSТIК Volgograd 

Julkaisupäivä: 01.09.2010  
Päivityspäivä: 20.01.2017 

SDS AS Natriumhydroksidi 

LIITE 1 
versio 1.7.  sivu 7 / 33 

 

Taulukko 5 Tiedot jäteveden sekä vastaanottavan vesistön osalta NaOH tuottajilta EU -alueella (Euro 

Chlor, 2004c) (EU RAR, 2007) 
 Jätevesidata Vastaanottavan vesistön data 

№ 
Jätepäästöt 
ympäristöön 

Neutralisointi 
ennen 

päästöjä 

Neutralisointi- 
velvollisuus 

pH:n jatkuva 
mittus 

pH 
(keski
arvo) 

Alin pH Ylin pH 
Alkaa-
lisuus 

(meq/l) 

Virtaus 
arvo ka.. 

(m
3
/d) 

Virtauksen raja-
arvot (m

3
/d) 

Vastaanotta- 
van veden 

tyyppi 

pH:n jatkuva 
mittus 

Alin pH Ylin pH 
Alkaa-lisuus 

(meq/l) 

Virtaus 
arvo ka.. 

(m
3
/d) 

Virtauksen raja-
arvot (m

3
/d) 

2 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 11.8 3.8 13.9  78  Joki Kyllä 7 8.2    

3 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 7.3 6.9 7.9 NA 6,500 5,500-8,000 Joki Kyllä 7.6 8.4 Ei ole 1,000,000 
260,000-
5,000,000 

15 Kyllä Ei Ei Kyllä 7.62 3.01 11.55 2.22 10,240 6,010-17,280 Joki Ei 7.1 7.96 Ei ole 25,532,064 4,855,630-? 

16 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 7.3 7 7.9 1.87 30,606 18,000-41,096 Joki Ei 7.3 7.8 2,6 5,356,800 
1,468,800-
12,700,800 

17 Ei Kyllä Kyllä Kyllä 7.25 7 7.5 NA 26,300 NA Joki Ei 7.7 7.7 Ei ole 10,972,800 NA 

18 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 7.9 3.9 13.2  1,800 1,000 Joki Ei    1,978,584 15,000,000 

20 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 7.5 7 8.5 NA 173,000 
150,000-
200,000 

Joki Ei 6.5 8.2 Ei ole 8,208,000 
483,840-

65,577,600 

21 Kyllä Kyllä Ei Kyllä 12 10 13 NA 10 8-15 Joki Ei 7.0 7.8 3-4 172,800,000 
60,480,000-
864,000,000 

22 Kyllä Kyllä Ei Kyllä 3 2 4 NA 4,560 3,240-5,640 Meri       

25 Ei Ei Ei Ei       Suisto Ei      

26 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 7-7.5 6 8.5 3.5 9,600 9,600-12,000 Joki Ei 8 8.2 2,8 400 400-600 

29 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 7.2 6.1 9.4  178 67-602 Joki Ei      

30 Ei Ei Kyllä Kyllä 7.9 7.5 8.2 NA 5,842 max.6,000 Joki Ei 6.9 8 Ei ole 3,456,000 NA 

32 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 7.2 7 7.8  48,000 45,000-55,000 Joki Ei 7.1 7.5  100,000,000 
60,000,00-

150,000,000 

33 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 7.8 6.5 8.5 1,004 17,461 12,692-21,928 Joki Ei 7.5 8.1 3,567 475,200 
95,040-

1,080,000 

34 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 6.7 5 10 NA 3,600 2,400-6,000 Meri Ei 6.7 6.7 Ei ole   

35 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 5 3 11 NA 114 46-520 Meri Ei 7.8 7.8 Ei ole   

37 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 7.7 6.7 8.5  600 300 Joki Ei 8 8  2,500,000 ?-5,200,000 

39 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 12 4 13 NA 300 150-400 Meri Kyllä 6.5 8.0 Ei ole 25,920,000 
12,960,000-
34,560,000 

40 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 7.4 6.6 8.2  25,000 20,000-30,000 Joki Ei      

41 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 8 7 9 NA 4,800 4,600-4,900 Meri Ei NA NA Ei ole NA NA 

46 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 7.5 6.6 8.5 NA 134 NA Muu Kyllä 4.5 10 Ei ole 301  

49 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 7.28 7.09 7.48 NA 853 634-1,170 Suisto Ei 6.8 8 Ei ole 1,000,000  

 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä              

51 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 8.2 6.9 8.9 6 728 660-790 Joki Kyllä 7.6 7.9 3 51,000,000 
25,000,000-
70,000,000 

52 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 8 4 10  9,4 0-55 Joki Kyllä 6.5 9  14,077 14,965-20,612 

53 Ei                 

54 Ei                 

58 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 11.5 11 12 3.10
-3
 4,000 3,500-4,500 Joki Kyllä 7.5 8.5  174,744 

127,744-
221,744 

60 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 7.9 7 8.4 1.3 14,097 11,000-17,000 Joki Ei 
7.6
3 

8.19 4,05 1,309,589 
140,832-

27,734,400 

61 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 6-8 6 8 NA 16,344 NA Joki Kyllä 6.9 7.2 Ei ole 17,460 8,000-36,000 

64 Ei   Kyllä              

65 Ei   Kyllä              

66 Ei   Kyllä              

68 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 7 6.9 7.3 NA 374,00 
245,000-
500,000 

Joki Kyllä 7.7 8.1 Ei ole 96,768,000 
30,240,000-
259,200,000 

69 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 7.5 5.5 8.5 92 3,500 5,000 Meri Ei NA NA 75   

70 Ei   Kyllä 7.4/7.
8 

6.2/6.8 8.4/9.4  
48,312/ 
4,032 

25,320/4,368 Joki Ei 7.5 8.1  3,456,000 ?-7,948,800 

71 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 7.5 6 9  4,500 4,000-6,000 Meri Kyllä NA NA Ei ole   

72 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 7.3 3 9.2 NA 23,000 15-35,000 Joki Ei NA NA Ei ole 450,000 300,000-? 

79 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 7 6 9  330 180-460 Muu Ei 7.2 7.4    

80 Ei Ei Ei               

83 Ei Kyllä Kyllä Kyllä 7.8 6.4 9.4  2,112 1,183-7,966 Muu Kyllä 7.2 8.7    

84 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 10 6.5 11 30 1,300 600-2,000 Muu Kyllä 6.9 7.7 5   

85 Kyllä Kyllä Kyllä Kyllä 6.6 5.4 9.7 NA 1,900  Järvi Ei 4.2 9.2 Ei ole   

1.1.2.3.2 Altistumisen pitoisuudet vedenpuhdistusaitoksissa (WWTP) 

NaOH-tuotantolaitoksien jätevedet ovat lähtöisin suolaelektrolyysistä ja on siis epäorgaaninen jätevesivirta. 

Tästä syystä sitä ei ole mahdollista käsitellä biologisesti. Siksi NaOH-tuotantolaitoksien jätevesivirtoja ei 

normaalisti käsitellä biologisen jäteveden puhdistamoissa (WWTPt). NaOH voidaan silti käyttää hyödyksi 

happamien jätevesivirtojen pH:n hallinnassa biologisen jäteveden puhdistamoissa (EU RAR, 2007). 

1.1.2.3.3 Altistumisen pitoisuudet meren osissa  

Pintavesiin päästettäessä on tiettyyn materiaan ja sedimenttiin tapahtuva sorptio vähäistä. NaOH lisäys 

pintaveteen saattaa lisätä pH:ta riippuen veden puskurointikyvystä. Mitä korkeampi veden puskurointikyky on, 

sitä pienempi vaikutus pH-arvolle. Yleisesti happamuuden ja emäksisyyden muutoksia luonnonvesissä 

ehkäisevää puskurointikykyä säätelee tasapaino hiilidioksidin (CO2), bikarbonaatti-ionien (HCO3-), sekä 

karbonaatti-ionien (CO3
2-

) välillä: 

CO2 + H2O ↔ HCO3
-
 + H

+
 (pKa1 = 6.35) 

HCO3
-
 ↔ CO3

2-
 + H

+
 (pKa2 = 10.33) 

Jos pH on <6, ionisoimaton CO2 on hallitseva ja ensimmäinen tasapainoreaktio on tärkein puskurointikyvyn 

kannalta. PH-arvoilla 6-10 bikarbonaatti-ioni (HCO3-) on hallitseva, ja pH-arvoilla > 10 karbonaatti-ioni 

(CO3
2-

). Useimmissa luonnonvesissä pH-arvot ovat välillä 6 ja 10, joten bikarbonaattipitoisuus, sekä toinen 

tasapainoreaktio ovat tärkeimpiä puskurointikyvyn kannalta (Rand, 1995, De Groot et al., 2002, OECD, 

2002). UNEP (1995) raportoi 77 joen bikarbonaattipitoisuuden Pohjois-Amerikassa, Etelä-Amerikassa, 

Aasiassa, Afrikassa, Euroopassa ja Oseaniassa. 10. prosenttiosuuden, keskiarvon ja 90. prosenttiosuuden 

pitoisuudet olivat 20, 106 ja 195 mg/l (OECD, 2002). Jotta bikarbonaattipitoisuuden tärkeys puskurointikyvyn 

kannalta luonnonvesissä korostuu, taulukko näyttää yhteenvedon NaOH-pitoisuudesta joka vaaditaan pH:n 

kohottamiseen alun pH-arvosta 8,25-8,35 arvoihin 9,0, 10,0, 11,0 ja 12,0 eri bikarbonaattipitoisuuksilla. 
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Taulukon tiedot perustuvat laskelmiin, mutta ne on vahvistettu kokeellisesti bikarbonaattipitoisuuksien 

(HCO3-) 20, 106 ja 195 mg/l titrauksella puhdistetussa vedessä. Ero lasketun ja mitatun NaOH-pitoisuuden 

välillä, joka tarvitaan tietyn pH-arvon saavuttamiseen oli aina <30% (De Groot et al., 2002, OECD, 2002). 

Taulukon tiedot tislatulle vedelle on peräisin OECD (2002). 

Emäksisyys, joka määritellään happoa neutralisoivaksi (eli protoneja vastaanottavaksi) kapasiteetiksi vedessä, 

toisin sanoen ainesosien laatuun ja määrään joka johtaa pH:n muutokseen emäksisestä neutraalimmaksi, 

määräytyy >99% bikarbonaattipitoisuuden (HCO3-), karbonaattipitoisuuden (CO3
2-

), ja hydroksidipitoisuuden 

(OH-) myötä (Rand, 1995). Näissä bikarbonaatti on hallitseva pH-arvoilla 6-10 (ks. myös edellä). Hydroksidi 

on merkityksellinen vain emäksisissä vesissä. Näin ollen tiedot taulukossa 6 ovat hyödyllisiä luonnonvesien 

pH–arvoa arvioitaessa (useimmissa pH-arvo on 7-8), mikäli tiedot NaOH lisäyksistä ja 

bikarbonaattipitoisuuksista ovat käytettävissä. Emäksisyys määräytyy happo/emäs-titrauksesta, tai se voidaan 

laskea kalsiumpitoisuudesta kuten seuraavassa (De Schampelaere et al., 2003; Heijerick et al., 2003): 

Log (alkaliinisyys in eq/l) = - 0,2877 + 0,8038 Log (Ca in eq/l) 

Taulukko 6 NaOH (mg/l)–pitoisuus, joka on tarpeen pH–arvojen kohottamiseen 9,0; 10,0; 11,0 ja 12,0 

(De Groot et al., 2002; OECD, 2002) 

Puskurointikyky
1
 

 

Lopullinen pH 

9,0 10,0 11,0 12,0 

0 mg/l HCO3
-
 (suodatettu vesi) 0,4 4,0 40 400 

20 mg/l HCO3
-
 (10

th
- prosenttiosuus 77 joesta) 1,0 8,2 51 413 

106 mg/l НСОз
-
 (keskiarvo 77 joesta) 3,5 26 97 468 

195 mg/l НСОз
-
 (90

th
 prosenttiosuus 77 joesta) 6,1 45 145 525 

1) Alkuperäinen pH bikarbonaattiliuos 20-195 mg/l pitoisuudella oli 8,25-8,35 

Perustuen neutralisoituihin ympäristöpäästöihin, sekä tuloksiin yllä kuvatuissa vesiympäristöissä, 

ympäristövaikutuksia pintavesissä ei ole. 

1.1.2.3.4 Altistumispitoisuus sedimenteissä 
Sedimenttilokero ei sisälly tähän CSA:n, sillä sitä ei pidetä merkityksellisinä NaOH:n kannalta. Sorptio 

sedimenttihiukkasiin on vähäistä sen päästessä vesistöön (EU RAR, 2007). 

1.1.2.3.5 Altistumispitoisuus maaperässä, sekä pintavesissä  
Maaperällinen lokero ei sisälly tähän CSA:n, sillä sitä ei pidetä merkityksellisenä NaOH:n kannalta. Tämän 

joutuessa maaperään, ovat seuraavat tiedot silti valmiina. Sorptio maapartikkeleihin on vähäistä sen päästessä 

maaperään. Riippuen maaperän puskurointikapasiteetista, OH
-
 neutralisoidaan maaperän huokosvedessä jotta 

pH ei nouse (EU RAR, 2007). 

1.1.2.3.6 Ilmakehän lokerot 
Ilmalokero ei sisälly tähän CSA:n (kemikaalien turvallisuusarviointiin), sillä se ei ole aiheellinen NaOH 

kannalta. Tämän joutuessa ilmaan ovat seuraavat tiedot silti valmiina EU RAR (2007) myötä: Päästessään 

ilmaan aerosolina, NaOH neutralisoituu vedessä nopeasti seurauksena sen reaktiosta CO2 (tai muiden 

happojen) kanssa seuraavasti: 

NaOH + CO2 → HCO3
-
 + Na

+ 

Myöhemmin suolat (esim. natrium(bi)karbonaatti) huuhtoutuvat pois ilmasta (US EPA, 1989; OECD, 2002). 

Niinpä ilmakehässä jo neutralisoituneista NaOH–päästöistä suurin osa päätyy maaperään ja veteen. Perustuen 

50% NaOH-pitoisuuteen aerosolipisaroissa, puoliintumisaika ilmakehässä oli arviolta 13 sekuntia. 

Mallilaskelmien perusteella tämä hajoamisnopeus johtaa vain 0,4% ilmaan vapautuneen NaOH:n pysyvän 

ilmassa 200 metrin päässä alueesta jossa se vapautui (US EPA, 1988; 1989). 

1.1.2.3.7 Ravintoketjulle merkityksellinen altistumispitoisuus (toissijainen myrkytys) 
Organismien biokerääntyvyys ei ole merkityksellinen NaOH:n osalta. Tästä syystä ei ole aiheellista suorittaa 

riskien arviointia toissijaisen myrkytyksen kannalta (EU RAR, 2007). 
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1.2 Altistumisskenaario 2: Kiinteän NaOH:n valmistus 
 

1.2.1 Altistumisskenaario 

1.2.1.1 Altistumisskenaarion lyhyt nimike 
SU 3, 8: Irtotavaravalmistus, laajan mittakaavan valmistus 

PROC 1, 2, 3, 4, 8, 9: käyttö sellaisessa jatkuvassa (suljetussa) prosessissa, tai prosessierässä, jossa ei ole 

todennäköistä altistua. Vaihtoehtoisesti sellaisessa, missä tilaisuus altistumiseen ilmenee (teollinen ympäristö), 

kuten lastaus, purkaminen, näytteenotto ja huolto.   

Kemialliset tuoteluokat (PC) ja esineluokat (AC) eivät ole sovellettavissa tähän altistumisskenaarioon (AS).  

1.2.1.2 Altistumisskenaariossa kuvattujen prosessien, toimintojen, sekä toimintaolosuhteiden selvitys 
Kiinteään NaOH:n liittyvät prosessit ja toiminnot sisältävät myös nestemäisen NaOH:n prosessit ja toiminnot 

(ks. kohta 1.1.1.2). Kiinteä NaOH muodostuu kun sulanut NaOH josta kaikki vesi on haihtunut annetaan 

jäähtyä ja jähmettyä. NaOH-hiutaleita tehdään ajamalla sulanut NaOH jäähdytettyjen hiutalerullien yli 

muodostaen saman paksuisia hiutaleita. Hiutaleet voidaan hioa ja seuloa useisiin kiteisiin, sekä hallitun 

hiukkaskoon omaaviin tuotteisiin. NaOH-helmien valmistus vaatii sulan nesteen syötön valmistuksessa 

käytettävään torniin tarkaan valvotuissa toimintaolosuhteissa, jolloin valmistuu pallomaisia helmiä 

(OxyChem, 2000). 

Hiutaleet voidaan pakata pusseihin (25 tai 50 kg). Mikrohelmet pakataan pusseihin, bulkkipusseihin (500 tai 

1000 kg), mutta sitä toimitetaan lisäksi irtotavarana (maanteitse). Muotit toimitetaan metallisissa rummuissa 

(esim. 400 kg). On kuitenkin syytä huomata, että muitakin pakkausmuotoja saatetaan käyttää. 

Kiinteää NaOH (hiutaleet, helmet tai muotti) tuotetaan 23% tuotantolaitoksista. Vuorot saattavat olla 12 h / vrk 

(40 tuntia / viikko). 

1.2.1.3 Riskienhallintamenetelmät 

1.2.1.3.1 Työntekijöihin liittyvät riskienhallintamenetelmät  
Työntekijöihin liittyvät asiaankuuluvat riskienhallintatoimenpiteet kuvataan kohdassa 1.1.1.4.1. 

1.2.1.3.2 Ympäristöön liittyvät riskienhallintamenetelmät 
Ympäristöön liittyvät asiaankuuluvat riskienhallintatoimenpiteet kuvataan kohdassa 1.1.1.4.2 

1.2.1.4 Jätevaiheeseen liittyvät menetelmät 
Ei ole olemassa kiinteää NaOH-jätettä. Nestemäinen NaOH-jäte olisi uudelleenkäytettävä tai tyhjennettävä 

teollisuuden jätevesiin ja edelleen neutralisoitava tarvittaessa (ks. Ympäristöön liittyvät 

riskienhallintatoimenpiteet). 

 

1.2.2 Altistumisen arviointi 

1.2.2.1 Työntekijän altistuminen 
NaOH on syövyttävää ainetta. Tällaisia aineita käsitellessä syntyy välittömiä ihokontakteja vain ajoittain, ja 

oletetaankin että päivittäinen toistuva ihoaltistus voidaan jättää huomiotta. Siksi kuten NaOH EU RAR 

(2007):ssa, ihon kautta altistumista puhtaan NaOH:n kanssa ei arvioida. Toistuvaa ihoaltistusta ei voida 

kuitenkaan jättää täysin huomiotta näiden aineiden osalta. 

NaOH ei odoteta esiintyvän kehossa normaalin käsittelyn ja käyttöolosuhteiden aikana, ja näin ollen sen 

systemaattisia vaikutuksia ihon tai hengitysteiden kautta tapahtuneen altistumisen johdosta ei odoteta 

tapahtuvan. 

Taulukossa 7 esitellään yleiskatsaus arvioiduista ja mitatuista altistumispitoisuuksista inhalaation osalta. 

Taulukko 7. Työntekijöiden atistumispitoisuudet 

Altistumis-

tavat 

Arvioidut 

altistumispitoisuudet 

Mitatut 

altistumispitoisuudet 

Selvitys / mitatun datan lähde 

Arvo Yksikkö Arvo Yksikkö 

Hengitys-

tiealtistu-

minen 

  AK: 0,84 mg/m³ EU RAR (2007): 
Raja-arvo: 0,1 – 1,8 mg/m³ 
Rummutus/Neste pussissa, muotissa, pelleteissä 
PAS mittaus, N=10, 2003 
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Altistumis-

tavat 

Arvioidut 

altistumispitoisuudet 

Mitatut 

altistumispitoisuudet 

Selvitys / mitatun datan lähde 

Arvo Yksikkö Arvo Yksikkö 

   AK: 0,09 mg/m³ EU RAR (2007): 
Raja-arvo: 0,01 – 0,27 mg/m³ 
Rummutus/Neste pussissa, muotissa, helmissä 
PAS mitaus, N=12, 2003 

   AK: 0,05 mg/m³ EU RAR (2007): 
Raja-arvo: 0,01 – 0,1 mg/m³ Nesteen rummutus, 

muotti, helmet  

STAT mittaus, N=20, 2003 

   AK: 0,11 

90P: 0,269 
mg/m

3 New industry data: 
Pelletisaatio vyö: Raja-arvo: 0,03 – 0,51 mg/m

3 
Täyte: Raja-arvo: 0,11 – 0,38 mg/m

3  

PAS, Enemmän yksityiskohtia, ks. teksti 

 2,5 mg/m
3   Maksimi EASE- ja ECETOC TRA-simulaatiot 

PAS Henkilökohtainen ilmanäyte (Personal Air Sample) 

STAT Paikallinen ilmanäyte (Stationary Air Sample) 

N Mittauksen lukumäärä   

AK Aritmeettinen keskiarvo 

90P 90 prosentuaalinen osuus 

Mitattu data 

Ilmakehän altistumisen mittaustiedot neljässä eri maassa (Tšekki, Puola, Espanja ja Iso-Britannia) sijaitsevasta 

kuudesta tuotantolaitoksesta on nähtävillä EU RAR (2007) sisällä. Jokaisessa tapauksessa pitoisuudet olivat 

alle 2 mg/m
3
 (ks. Taulukko 14). Useimmat NaOH-tuotantolaitokset vastasivat, että OEL oli heidän maassaan 

2 mg/m
3
. Eräässä toiminnossa altistumisen mahdollisti näytteenotto. On lisäksi oletettu, että 

rummutus/pussitus tehtiin kiinteällä NaOH:lla. Tiedot Espanjan tuotantolaitoksesta perustuvat National 

Institute For Workers Safety and Hygiene (NTP-63 1983) normin mukaisiin natriumpitoisuuksien mittauksiin. 

Tämän tuotantolaitoksen näytteenoton kesto oli 6-8 tuntia. Muut tuotantolaitokset ilmoittivat mittauksien 

perustuvan Puolalaiseen standardimenetelmään, kolorimetriseen menetelmään tai 

atomiabsorptiospektroskopiaan. Näytteenoton kesto oli tuntematon näillä tuotantolaitoksilla. Yhdellä 

laitoksella havaittiin huomattavasti korkeampia altistumisia. 

Uusi datakokonaisuus kerättiin avoimesta järjestelmästä jossa on paikallinen poistoilmanvaihto. Näytteenotto 

tehtiin ilmapumpulla, jonka virtaus kulki suodattimen läpi. NaOH liukenee veteen ja runsaaseen määrään 

HCl:ä. Jäljelle jäävä osa HCl:ä titratoituu KOH:n kanssa. Indikaattori on methylredi. Tämä analyyttinen 

menetelmä on yhteensopiva NIOSH 7401 kanssa. Altistumisen kesto oli 340 minuutin ja 505 minuutin välillä. 

Nämä olivat vastaavasti suhteessa 8 ja 12 tuntisiin työpäiviin.  Altistumisen määrää työvuoron jäljellä olevalle 

ajalle ei ollut. Mittaukset suoritettiin yhden vuoron aikana.  Työntekijöiden lukumäärä oli 3 per vuoro ja 

käsiteltävän aineen määränä 7 tonnia per vuoro. Pakkauksen koko oli välillä 25-1000 kg. Prosessi oli avoin 

järjestelmä ja siinä oli paikallinen ilmanvaihto asennettuna (20 m
3
/tuntia). Hengityksensuojausta ei käytetty. 

ECHA ohjeistus informaatiovaatimuksista R.14 kehottaa ottamaan 75 prosenttiosuuden suurille tietokannoille, 

sekä 90 prosenttiosuuden pienemmille tietokannoille. Näinollen, 90 prosenttiosuus luvusta 0,269 mg/m
3
 

valittiin arvioimaan kohtuullista huonointa mahdollista tilannetta. On lisäksi huomioitava, ettei 

hengitystievaikutuksia havaittu työntekijöiden keskuudessa. 

Mallinnettu data 

Aineen hiukkaskokojakauma huomioon ottaen (yli 90% suurempi kuin μm10) EU RAR (2007) käytti muita 

oletuksia vakio-oletusten (“jauheiden tuotanto ja jalostus”) sijaan arvioitaessa hengitystiealtistumiseta pölylle 

EASE 2.0 testissä. Tyypillinen altistuminen arvioitiin olevan 0-1 mg/m
3
, olettaen ainoastaan pientä 

pölymuodostusta LEV:n ollessa mukana. Kohtuullinen pahin-mahdollinen–altistumisskenaario arvioitiin 

olevan 0-5 mg/m
3
, olettaen ettei LEV ole käytössä. Rummutuksesta johtuva altistumistiheys arvioitiin olevan 

jopa 200 päivää vuodessa 4 tuntia/päivä, kun taas työntekijöiden lukumääräksi arvioitiin 50 (asiantuntijan 

arvio). Olettaen, että 4 tuntia kestäneen käsittelyn jälkeen työpäivä ei sisällä yhtään altistumista 8 tuntisen 

TWA:n aikana sen arvioitiin olevan 0 – 0,5 mg/m
3
 ja 8 tuntisen TWA:n kohtuullinen pahin-mahdollinen 

altistuminen arvioitiin olevan 0 – 2,5 mg/m
3
. 

Olettaen vähäisen pölyisyyden, LEV:n poissaolon, ja ettei hengityssuojausta ollut käytössä, ECETOC TRA 
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ennustaa hengitystiealtistumisen olevan 0,01 mg/m
3
 PROC 1:lle ja PROC 2:lle, 0,1 mg/m

3
 PROC 3:lle ja 

PROC 9:lle, 0,5 mg/m
3
 PROC 4:lle ja PROC 8a:lle. Mukaillen EU RAR (2007) ja olettaen ettei työpäivä 

sisällä yhtään altistumista 4 tuntia kestäneen käsittelyn jälkeen, 8 tuntisen TWA:n tyypillisen altistumisen 

arvioitiin olevan 0 – 0,5 mg/m
3
 ja 8 tuntisen TWA:n kohtuullinen pahin-mahdollinen altistuminen arivoitiin 

olevan 0 – 2,5 mg/m
3
. 

Yhteenveto altistumisarvoista 

Eteenpäin riskien luonnehdintaan viety yhteenveto työntekijään liittyvistä altistumisarvoista esitellään 

Taulukossa 8. 

Taulukko 8. Työntekijän altistumispitoisuuksien yhteenveto 

Altistumistavat Pitoisuudet Perustelu 

Ihoaltistuminen 

(mg/cm
2
) 

Merkityksetön EU RAR (2007): NaOH-tuotteet joiden pitoisuus on > 2% ovat 

syövyttäviä, näin ollen tehokkaat hallintamenetelmät ehkäisevät 

ihoaltistumista. Lisäksi suojaava vaatetus ja käsineet tulee olla 

käytössä jatkuvasti syövyttäviä aineita käsitellessä. 

Tuotantoyritykset ilmoittavat suojakäsineiden, pukujen ja 

jalkineiden käytöstä puhdasta NaOH:ta käsitellessä. Toistuvaa 

päivittäistä ihoaltistumista kuluttajatuotteelle pidetään näin ollen 

merkityksettömänä. NaOH pitoisuus < 2% ei ole mahdollinen sen 

kiinteässä muodossa.  

Hengitysteiden kautta 

tapahtuva altistuminen 

(mg/m
3
) 

0,269 Rummutus/pussitus–alueessa on mitattu korkeimmat altistumiset ja 

näin ollen nämä arvot otetaan huomioon riskien luonnehdinnassa. 

1.2.2.2 Ihmisen epäsuora altistuminen ympäristön kautta (oraalinen) 

Ihmisen epäsuora altistuminen, esimerkiksi juomaveden välityksellä, ei ole merkityksellinen NaOH:n 

kohdalla. Mahdollisilla NaOH-altistumisilla ympäristöpäästöjen takia on merkitystä ainoastaan paikallisessa 

mittakaavassa. Kaikki vastaanottavan veden paikalliset pH-vaikutukset neutralisoituvat alueellisella tasolla. 

Siksi epäsuoralla altistumisella ympäristön kautta (oraalinen) ei ole merkitystä NaOH:n ollessa kyseessä (EU 

RAR, 2007). 

1.2.2.3 Ympäristön altistuminen  

Natriumhydroksidi liukenee ja hajoaa nopeasti veteen sinne päästettäessä. Ympäristön altistumisen arviointi 

kiinteän natriumhydroksidin osalta on seurauksiltaan sama kuin nestemäisellä. Lukijaa viitataan kohtaan 

1.1.2.3. 
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1.3 Altistumisskenaario 3: NaOH teollinen ja ammattimainen käyttö  
 

Kerätäkseen tarvittavat tiedot EU RAR (2007) käyttöön liittyen NaOH työperäiseen altistumiseen, 

kyselylomake on kehitetty Euro Chlor:in toimesta yhteistyössä raportoivan jäsenvaltion, Portugalin, kanssa. 

Syyskuussa 2004 kyselylomakkeet on lähetetty sähköpostitse osoitteeseen: 

• Euroopan paperiteollisuuden liitto (CEPI), jotka ovat toimittaneet kyselylomakkeet jäsenilleen (NaOH 

käyttäviä paperiteollisuuden yrityksiä). 

• Viisi eri yhteyshenkilöä Euro Chlor:in jäsenyrityksistä (NaOH-tuottajia). Myöhemmin jokainen tuottaja 

lähetti kyselyn 20 asiakkaalleen (useimmissa tapauksissa NaOH:n loppukäyttäjiä). 

Vastaukset analysoitiin ja raportoitiin Euro Chlor:in toimesta (2005). 

Yhteensä 58 vastausta vastaanotettiin noin 10:stä eri EU:n jäsenmaasta. Suurin osa (59%) oli peräisin paperi ja 

paperimassateollisuudelta, ja näin ollen tämän sektorin tietojen saatetaan katsoa edustavan suurelta osin 

tilannetta Euroopassa. Paperi ja paperimassateollisuuden kyselyistä yksi saatiin Saksasta (kansallinen liitto), 

joka edustaa tämän maan yleisiä toimintatapoja. 

Vastauksia muilta teollisuuden asiakkailta vastaanotettiin vähemmän, mutta ne kattavat silti laajan skaalan 

NaOH käyttötarkoituksia. Yhteensä 17 kyselyä (29%) vastaanotettiin kemianteollisuudelta (eli maatalouden 

kemikaalien, orgaanisen pigmentin, sekä epoksihartsin valmistajilta). Jäljelle jääneet 7 kyselyä vastaanotettiin 

terästeollisuudelta, tekstiiliteollisuudelta, kumituotannolta, ruokateollisuudelta, metalliteollisuudelta, 

alumiiniteollisuudelta, sekä jakelusta. Tämä osoittaa että 23 NaOH:n loppukäyttäjää vastasivat kyselyyn, jonka 

lisäksi yksi jakelija täytti kyselyn. Useimmissa tapauksissa NaOH käytettiin lähtöaineen kanssa kemikaalien 

valmistus/tuotantovaiheessa. Muutamassa toisessa tapauksessa sitä käytettiin neutralisointiin (terästeollisuus, 

kumituotanto), puhdistukseen ja vedenkäsittelyyn (ravintoteollisuus), tai uuttoon (alumiiniteollisuus). 

1.3.1 Altistumisskenaario 

1.3.1.1 Altistumisskenaarion lyhyet nimikket 
Natriumhydroksidia voidaan käyttää seuraavien prosessikategorioiden (PROC) mukaisesti: 

PROC1 Käyttö suljetussa prosessissa, ei todennäköisyyttä altistua 

PROC2 Käyttö suljetussa, jatkuvassa prosessissa, jossa satunnainen hallittu altistuminen 

PROC3 Käyttö suljetussa prosessierässä (synteesi tai kaavoitus) 

PROC4 Käytö prosessierissä ja muissa prosesseissa (synteesi) jossa altistumisen mahdollisuus 

PROC5 Sekoitus tai sekoittaminen prosessierissä (monivaiheinen ja/tai merkittävä kosketus) 

PROC8a/b Kemikaalien siirto aluksien ja suurien säiliöiden välillä (ei-)tarkoitetuissa tiloissa 

PROC9 Kemikaalien siirto pieniin säiliöihin (tarkoitettu täyttölinjasto) 

PROC10 Rullaustoiminto tai harjaus 

PROC11 Muu kuin teollinen suihkutus 

PROC13 Artikkelin käsittely kastamalla tai kaatamalla 

PROC15 Laboratorio reagenttien käyttö pienimuotoisessa laboratoriossa 

Edellämainitut prosessikategoriat ovat oletetusti tärkeimpiä, mutta myös muut prosessikategoriat saattavat olla 

mahdollisia (PROC 1-27). 

Natriumhydroksidia voidaan käyttää monissa eri kemiallisissa tuoteryhmissä (PC). Sitä voidaan käyttää 

esimerkiksi imeyttämään (PC2), metallin pintakäsittelytuotteena (PC14), muun kuin metallin pintakäsittely- 

tuotteena (PC15), välittäjänä (PC19), pH:n säätelijänä (PC20), laboratoriokemikaalina (PC21), 

puhdistustuotteena (PC35), vedenpehmentimenä (PC36), vedenkäsittelykemikaalina (PC37), tai uuttamaan. 

Sitä saatetaan kuitenkin mahdollisesti käyttää myös muiden kemiallisten tuoteryhmien kanssa (PC 0-40). 

Koska natriumhydroksidilla on niin useita käyttötarkoituksia, ja koska sitä käytetään niin laajalti, on sitä myös 

mahdollista käyttää jokaisella kuvausjärjestelmän (SU 1-24) käyttöalueella (SU). NaOH omaa eri 

käyttötarkoituksia monilla teollisuuden aloilla. Suurin käyttötarkoitus on toisten, sekä orgaanisten (30%) että 

epäorgaanisten (13%) kemikaalien valmistuksessa. Muut käyttötarkoitukset ovat paperi ja 

paperimassateollisuudessa (12%), alumiini ja metalliteollisuudessa (7%), ruokateollisuudessa (3%), 

vesihuollossa (3%) ja tekstiileissä (3%). Jäljelle jäävä käyttö pitää sisällään mm. saippuan, mineraaliöljyjen, 

valkaisuaineen, fosfaattien, selluloosan, ja kumin valmistuksen (Euro Chlor, 2009). Käyttösektori 21 (SU21) 

otetaan huomioon altistumisskenaariossa 4. 

Vaikka natriumhydroksidia voidaan käyttää esineiden valmistamisessa, lopputuotteen ei odoteta sisältävän 

ainetta. Esineluokat (AC) eivät siis ole sovellettavissa natriumhydroksidiin. 

Aineiden päästöjen ympäristöpäästöluokat (ERC) on perustettu REACHn käyttöön ympäristöaltistumista 
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arvioitaessa. Seuraavat päästöluokat ovat sovellettavia natriumhydroksidille: 

ERC1 Aineiden valmistus 

ERC2 Valmistelujen muotoilu 

ERC4 Teollinen käsittelyapukäyttö tuotannossa ja tuotteissa, ilman että ainetta on lopputuotteessa 

ERC6A Toisen aineen valmistukseen tähtäävä teollinen käyttö (välittäjäaineena) 

ERC6B Reaktiivisten apuaineiden teollinen käyttö 

ERC7 Aineiden teollinen käyttö suljetussa järjestelmässä 

ERC8A Suurihajontainen apuaineiden sisäkäyttö avoimissa järjestelmissä 

ERC8B Suurihajontainen reaktiivisten aineiden käyttö avoimissa järjestelmissä 

ERC8D Suurihajontainen apuaineiden käyttö avoimissa järjestelmissä 

ERC9A Suurihajontainen aineiden käyttö suljetussa järjestelmässä 

Yllä mainitut ympäristöpäästöluokat on oletettu olevan tärkeimpiä, mutta myös toiset teolliset 

ympäristöpäästöluokat ovat mahdollisia (ERC 1 – 12). Suurihajontaiset käyttötarkoitukset otetaan huomioon 

altistumisskenaariossa 4. 

1.3.1.2 Altistumisskenaariossa kuvattujen prosessien, toimintojen, sekä toimintaolosuhteiden selvitys 

Kiinteän NaOH:n tyypillisiä käyttötarkoituksia: vesilaimennus, metanolilaimennus (biodiesel teollisuus) ja 

kiinteinä aineksina viemärin putkien avauaminen. Nestemäisen NaOH:n käyttötarkoitukset listataan alla. 

1.3.1.2.1 Kemikaalien valmistus 

NaOH on käytössä orgaanisten ja epäorgaanisten kemikaalien valmistamisessa, jotka päätyvät lukuisiin 

lopputuotteisiin (Euro Chlor, 2009). NaOH on käytössä pH:n tasaajana tai reaktantteina muiden kemikaalien 

synteesissä sekä orgaanisten että epäorgaanisten kemikaalien tuotantolaitoksilla. Jokatapauksessa NaOH 

täytyy lisätä reaktiokuljetusaineeseen jonka toiminnan jälkeen yhtään NaOH:ta ei ole jäljellä. Joissain 

tapauksissa NaOH kierrätetään prosessissa. 

1.3.1.2.2 Kemikaalien muodostus 

Työperäinen altistuminen saattaa tapahtua muotoiluvaiheiden kuluessa. Erityisesti sekoittamisen ja lastauksen 

aikana on altistuminen todennäköisempää. Suuriakin altistumisia saattaa syntyä puhdistusaineita 

valmistettaessa, kun tiivistettyä NaOH:a pumpataan tai kaadetaan nesteenä säiliöstä rumpuun tai rummusta 

prosessointiastiaan. Hengitysteiden kautta tapahtuva altistuminen lastauksen aikana saattaa aiheutua höyryistä 

tai aerosoleista joita muodostuu kun tynnyri tai rumpu avataan, ja kun tuotetta lisätään kesken prosessia. 

NaOH laimentuu säiliöön lastauksen jälkeen. 

1.3.1.2.3 Paperin tai paperimassan valkaisimen valmistus 

NaOH:n tärkeimpiä käyttötarkoituksia paperi ja paperimassateollisuudelle ovat pH:n sääntely, paperimassan 

muodostus, käyttö valkaisun lähtöaineena, puhdistusaineena, vesihuollossa höyrynmuodostukseen, sekä 

demineraalisaatiossa (Euro Chlor, 2005). Paperi ja paperimassamyllyt tuottavat happamia jätteitä ja NaOH 

neutralisoi esimerkiksi vahvasti hapokkaan haihdutuskondensaatin. Ylimääräinen NaOH ei päädy 

jätevedenpuhdistamoihin ja/tai vastaanottaviin vesiin (Euro Chlor, 2005). Muita esimerkkejä NaOH käytöstä 

tällä teollisuuden saralla ovat: 

• Kraft massatus (sulfaattiprosessi), joka on sellainen täysi kemiallinen massan hajoitus NaOH:n ja Na2S:n 

avulla, jossa pH on yli 12, 800 kPa (120 psi). Moderni Kraft massatus totetutetaan yleensä usein 

ruostumattomalla teräksellä reunustetulla sulattimella, joten NaOH-altistuminen on todennäköisesti minimaalista. 

Sulattimen lämpötila kohotetaan hitaasti noin 170°C, ja se pidetään tällä tasolla arviolta 3-4 tuntia. Massa 

siivilöidään poistaen sekoittumaton puu siitä. Tämän jälkeen massasta pestään pois lisäaineet ja se lähetetään 

valkaisuainetehtaalle tai massanvalmistuslaitteelle. Prosessin loppuvaiheessa natriumhydroksidi muodostetaan 

uudelleen rekaustisointilaitoksessa (EOHS, 2001). 

• Niinkutsuttu laajennettu delignifikaatio, joka pitää sisällään ennen valkaisua tapahtuvan ligniinin poiston. 

NaOH ja lämpö hajoittavat yhdessä ligniinin monimutkaisia sidoksia tehden siitä vesiliukoista tai haihtuvaa. 

Lisäksi NaOH yhdessä lämmön kanssa rikkoo sidoksia selluloosasta vähentäen sen vahvuutta ja saantia. 

Tämän saavuttamiseksi puumassa ja kemikaalit (NaOH, Na2S) keitetään painekattilassa (sulatin), jota 

saatetaan käyttää kertaluontoisesti erissä tai jatkuvasti. Erissä tapahtuvan käytön aikana keittimen täyttö 

tapahtuu sen päällä olevan luukun kautta. Tämä saattaa aiheuttaa altistumista useille kemikaaleille. 

• Valkaisuprosessin niin kutsutussa alkaaliekstraktiossa, jossa orgaaniset hapot ja alkoholit reagoivat 

yhdessä NaOH:n kanssa muodostaen natrium-yhdisteitä ja vettä. Nämä orgaaniset aineet ovat vesiliukoisia. 

Tässä NaOH käytetään luomaan korkea pH, joka on optimaalinen valkaisuprosessissa. NaOH ei itse ole 

valkaisuaine, vaan sen tarkoitus on irroittaa ligniini vahingoittamatta selluloosaa. 
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• Paperinkierrätys: vettä lisäämällä NaOH yhdessä lämmön kanssa uudelleenmassauttaa 

kierrätysmateriaalin. Tästä massasta valmistetaan uusia paperituotteita paperikoneella samalla tavoin kuin 

ensimmäistä kertaa käytettäessä. 

1.3.1.2.4 Alumiinin tai muiden metallien valmistus 

NaOH käytetään bauksiitin käsittelyssä, josta saadaan perusteita alumiinin valmistukseen. Alumiinia 

valmistetaan bauksiitista Bayer–prosessin avulla, jossa höyry yhdessä (vahvan) NaOH-liuoksen kanssa 

edesauttaa bauksiitissa olevan aluminan muodostumista tiivistettyksi ja puhdistamattomaksi natrium-

aluminaattiliuokseksi. Olosuhteet monohydraattialuminan ekstraktiossa ovat noin 250
°
C:n lämpötila, sekä noin 

3,500 kPa:n paine (Queensland Alumina Limited, 2004). Prosessin lopussa NaOH palautetaan ja käytetään 

uudelleen. Suhteellisen korkeaa altistumista NaOH:lle hengitysteiden kautta saattaa esiintyä sen 

sekoitusvaiheessa bauksiittiin, sekä korkeassa läpötilassa ja NaOH pitoisuudessa syntyvän höyryn välityksellä. 

NaOH käytetään pintakäsittelyyn valmiissa alumiinituotteessa (Euro Chlor, 2005). 

1.3.1.2.5 Ruokateollisuus 

NaOH:a on mahdollista käyttää useisiin ruokateollisuuden toimintoihin. Ruoanvalmistussektorilla NaOH:a 

käytetään säännöllisesti ainakin (Euro Chlor, 2005) seuraavasti: 

• Pullojen, prosessien ja varusteiden puhdistus ja pesu; 

• Hedelmien ja vihanneksien kemiallinen kuorinta/tyhjennys; 

• Tärkkelyksen muokkaus; 

• Karboksyylimetyyliselluloosan valmistus; 

• Suolojen, kuten natriumsitraatin ja natriumasetaatin, valmistus. 

1.3.1.2.6 Vedenkäsittely 

NaOH on yleisesti käytetty vedenhuollon toimissa. Jätevedenpuhdistamoissa NaOH auttaa jäteveden 

neutralisoinnissa ja veden pehmentämisessä, sekä teollisuudessa se auttaa ioninvaihtohartsien uusiutumisessa. 

NaOH on tällä hetkellä käytettävissä ainakin seuraavissa toimnnoissa: 

• Veden kovuuden sääntely; 

• Veden pH–arvon säätely; 

• Jäteveden neutralisointi ennen sen poistoa; 

• Ioninvaihtohartsien uusiutumiseen; 

• Raskasmetalli-ionien eliminointiin saostamisen avulla. 

NaOH käytetään lisäksi polttohormien ja palamistuotteiden puhdistukseen. Niissä käytettävien tekniikoiden 

joukossa on esimerkiksi lukuisien yrityksien tarjoama pesupalvelu, missä kaasuja käsitellään pesurissa 

alkaaliliuoksien kanssa. NaOH-liuoksien pitoisuudet vaihtelevat käyttötarkoituksen, toivotun tehokkuuden, 

lopputilanteen, jne. mukaan. Tämän tekniikan puhdistusteho sallii happamien ainesosien huomattavan 

vähentymisen (HCl, SO2, jne.) aineessa ja raskasmetalleissa (Hg, Cd, jne.), jotta ne ovat kansallisten ja 

kansainvälisten standardien mukaisia (Euro Chlor, 2004a, 2005). 

1.3.1.2.7 Tekstiilien valmistus 

Luonnonmateriaalien, kuten villan, puuvillan tai pellavan lisäksi tekstiiliteollisuus käyttää runsaasti 

synteettisiä materiaaleja. Viskoosiprosessin (raion, kehrätty viskoosi) avulla saadut selluloosatekstiilit 

muodostavat suuren markkinaosuuden. Tällä hetkellä (2004) niiden vuotuinen tuotanto maailmassa ylittää 

helposti 3 miljoonaa tonnia. Niiden tuotanto kuluttaa useita tonneja NaOH:a, jossa 600 kg tarvitaan tuottamaan 

tonni selluloosakuituja. NaOH:n käytön syy selluloosan tuotannossa on tuntematon. Lisäksi sitä käytetään 

yleisesti tuotannon apuna, kuten neutralisoinnissa. 

Puumassasta viskoosiprosessissa saatu selluloosa on kyllästetty natriumhydroksidiliuoksella (20-25%), ja 

ylimääräinen neste puristetaan siitä pois muodostaen alkaaliselluloosaa. Lisäksi siitä poistetaan epäpuhtaudet ja 

sen annetaan olla riekaleiksi revittynä valvotussa lämpötilassa muutamia päiviä. Tämän jälkeen revitty 

alkaaliselluloosa siirretään toiseen tankkiin, jossa se käsitellään rikkihiilellä muodostaen selluloosaksanthaattia. 

Nämä liuotetaan natriumhydroksidiin jolloin viskoosiksi kutsuttua oranssia nestettä muodostuu. Prosessissa 

käytettävät hapot ja emäkset ovat melko laimeita, mutta aina on olemassa roiskevaara niitä valmistettaessa. 

Lisäksi valmistetut alkaalit saattavat ärsyttää työntekijän silmiä. Suurin osa tekstiiliteollisuuden käyttämästä 

natriumhydroksidista menee merserointiin, valkaisuun, tahranpoistoon ja puuvillan pesuun. 

1.3.1.2.8 Muita teollisia käyttötarkoituksia 

NaOH:a soveletaan edelleen useilla muillakin teollisuuden aloilla, kuten pintakäsittelyaineiden, saippuoiden, 

mineraaliöljyjen, valkaisuaineiden, fosfaattien, selluloosan ja kumin valmistuksessa (Euro Chlor, 2009). 

Useimmissa näistä prosesseista NaOH on apuna esimerkiksi neutralisoimassa. 
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1.3.1.2.9 Muodostettujen lopputuotteiden ammattimainen käyttö  

NaOH on käytössä lukuisten puhdistusaineiden valmistusprosesseissa, ja useissa tapauksissa lopputuotteiden 

määrä on rajoitettu. Käytetty NaOH reagoi toisten aineiden kanssa happopohjaisissa reaktioissa ja näin ollen 

yhtään NaOH:a ei ole jäljellä lopputuotteessa. Tuoteluokat ammattimaisille puhdistustuotteille, jossa esiintyy 

vielä vapaata NaOH:a listataan taulukossa alla. 

Tuotteen tyyppi ‘vapaa NaOH’-

pitoisuus 

pH-rajat Huomautuksia RMM/OC 

liittyen 

Lattian irroittimet <10% >13  

Uuninpuhdistusaineet 5-20% >13  

Lattian rasvanpoistoaineet <5% >12,5  

Viemärin avaajat <30% >13  

Tiskiaineet 5-30% >13 (tiivistettyä tuotetta) 

Raskaat sisäpuhdistusaineet <5% >12,5  

RMM Riskienhallintamenetelmät 

OC Toimintaolosuhteet 

Ammattimaiset uuninpuhdistajat 

Uuninpuhdistajat ovat vahvoja rasvanpoistajia ja ne soveltuvat poistamaan esimerkiksi uuneihin tai grilleihin 

pinttynyttä likaa. Uuninpuhdistajat sisältävät voimakkaita emäksisiä ainesosia, jotka ovat tarpeellisia palaneita 

pintoja puhdistettaessa. Suurin osa on laukaisusuihkeissa ja suihkepulloissa. Suihkepulloa käytettäessä 

kohdepintaan muodostuu vaahtoa. Sen jälkeen uunin luukku suljetaan ja vaahdon annetaan vaikuttaa 

30 minuuttia. Sitten uuni pyyhitään puhtaaksi kostealla rätillä tai sienellä, joka täytyy huuhdella monesti tämän 

aikana. Natriumhydroksidin maksimipitoisuus tällaisessa suihkeessa on 10%. Tuote on yleensä joko 

geelimuodossa, joka tuottaa suuria pisaroita suihkutettaessa (100% >10Dm), tai nestemuodossa jota käytetään 

vaahtona erityisellä suuttimella varustetussa purkissa joka tuottaa vähemmän aerosolia. 

Käyttöväli on kerran päivässä ja sen kesto on 10 minuuttia/päivä. Suihkutus tapahtuu kylmään uuniin, jolloin 

kädet mahdollisesti altistuvat. Suihkutuksessa saattaa vapautua jopa 1g tuotetta sekunnissa, mikäli käytetään 

vaahtosumutinta tai käyttövalmiina saatavaa spraypulloa. 

Ammattimaiset lattianirroitusaineet 

Lattianirroitusaineita ei käytetä siististi teollisessa ja laitoskäytössä. Hyvin alkaalisia tuotteita annostellaan 15-20% 

ja 10 m
2 

tilaan lattialle pääsee jopa 1-2 L irroitusainetta yhtä konetta käytettäessä. Aineen on useimmiten 

annettava vaikuttaa 10-15 min ennen koneella hankausta. Sen jälkeen sekoitus poistetaan lattialta 

rasvapölynimurin avulla. 

Viemäriputkien avaajat / puhdistajat 

Viemäriputkien avaajat avaavat hitaasti imevät sekä tukkeutuneet putket liuottamalla ja irroittamalla rasvat 

sekä orgaanisen jätteen. Näitä aineita on erilaisia, osa sisältää natriumhydroksidia kun taas osa rikkihappoa. 

Nestemäiset avaaja-aineet sisältävät enintään 30% NaOH:a, ja niiden käyttö on rinnastettavissa toisien 

nestemäisien puhdistusaineiden käyttöön. Viemäriputken puhdistajaa tulee laskea hitaasti viemäriin ja antaa 

sen vaikuttaa ainakin 15 minuuttia jotta tukos irtoaa. Pelleteillä, joita on myös mahdollista käyttää tähän 

tarkoitukseen, voi olla jopa 100% pitoisuus. 

Ammattimaiset hiustensuoristintuotteet 

Lukuisissa ammattikäyttöön tehdyissä hiustensuoristintuotteessa on tietty määrä NaOH:a. Hiuksien 

suoristintuotteet jotka sisältävät yli 2% NaOH:a, levitetään hiuksiin käyttämällä harjaa ja huuhdellaan sitten 

vedellä tietyn ajan jälkeen. Työntekijän altistumista ajatellen hengitystiet ovat turvassa aerosolittomuuden, 

sekä matalan volatiliteetin vuoksi. Ihoaltistuminen on merkityksellistä ainoastaan kun NaOH–pitoisuudet ovat 

alle 2%. Yli 2% tuotteet ovat syövyttäviä, joka tarkoittaa että toimenpiteitä otetaan käyttöön edellämainitun 

välttämiseksi. Ainoa odotettu altistuminen liittyy siis vaiheeseen jolloin kampaaja päättää tehdä 

viimeistelypesun hiuksille ensimmäisen pesun jälkeen. 

1.3.1.3 Riskienhallintamenetelmät 

1.3.1.3.1 Teollisuuden tekijöihin liittyvät riskienhallintamenetelmät 

Teollisuuden työntekijöihin liittyvät riskienhallintamenetelmät löytyvät taulukosta 9. Tämä taulukko soveltuu 

sekä nestemäiseen, että kiinteään >2% NaOH:a sisältäviin tuotteiseen. Natriumhydroksidin syövyttävyyden 

takia riskienhallintamenetelmien tulee keskittyä välttämään suora kosketus aineen kanssa. Tästä syystä myös 

automatisoituja, sekä suljettuja järjestelmiä tulisi ensisijaisesti käyttää teollisuuden tuotannossa 

natriumhydroksidin osalta. Hengityssuojaus on tarpeellinen kun aerosoleja saattaa muodostua. 
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Syövyttävyyden vuoksi on syytä suojata myös silmät sekä iho. 

Taulukko 9. Työntekijöihin liittyvät riskienhallintamenetelmät 

Informaation tyyppi Data sarake Selvitys 

Eristäminen. Sekä hyvät 

työskentelytavat 

vaadittuja 

Hyvä työskentelytapa: automatisoi ja 

muuta manuaaliprosesseja suljetuiksi 

prosesseiksi silloin kun mahdollista. 

Tämä ehkäisee ärsyttävän sumun, 

suihkeiden ja roiskeiden muodostumista 

(EU RRS, 2008): 

• Käytä suljettuja järjestelmiä tai kata 

avoimet säiliöt (ts. Suojaa) (hyvä 

työskentelytapa) 

• Putkien yli kuljettaminen, 

tynnyreiden tekninen täyttö/tyhjennys, on 

parasta toteuttaa automatisoidusti 

(imupumput jne.) (hyvä työskentelytapa) 

• Pihtien ja pitkäkahvaisten ottimien 

käyttö manuaalivaiheissa, jotta “vältetään 

suora kontakti ja altistuminen roiskeille 

(ainoastaan yksinkertaista työskentelyä)” 

(hyvä työskentelytapa) 

Tilanne EU RAR (2007) aikaan 

paperi ja 

paperimassateollisuudelle: Lähes 

joka tehdas (97%) indikoi 

omaavansa automatisoidun suljetun 

järjestelmän, mutta 50% ilmoitti että 

NaOH käsitellään silti 

tankkien/säiliöiden uudelleentäytön, 

puhdistuksen, huollon, lastien 

purkamisen, aineen lisäyksen, 

rumpujen ja pussien tyhjennyksen, 

sekä näytteenoton aikana 

(keskimäärin 4 työntekijää/laitos) 

Tilanne EU RAR (2007) aikaan 

kemianteollisuuden osalta:  

Korkein hengitystiealtistumisen 

mahdollisuus on NaOH:a lastatessa 

tankkerista kuljetusalukseen. Suurin 

osa teolisuudesta käyttää suljettuja 

ja/tai automatisoituja prosesseja, 

sekä nestemäistä 50% NaOH. 

Tilanne EU RAR (2007) aikaan 

tekstiiliteollisuuden osalta: 

Altistuminen NaOH:lle saattaa 

tapahtua selluloosaksanthaattia 

liuotaesa. Suurin osa teollisuudesta 

käyttää suljettuja ja/tai 

automatisoituja prosesseja. NaOH:a 

ei suihkuteta. 

Paikallinen 

poistoilmanvaihto 

vaadittu hyvien 

toimintatapojen lisäksi 

Paikallista poistoilmanvaihtoa ei 

edellytetä, mutta on osa hyvää 

toimintakäytäntöä. 

Tilanne EU RAR (2007) aikana: 

Yhteensä 8/22 asiakkaasta (36%) 

vastasi että he käyttävät paikallista 

poistoilmanvaihtoa NaOH:a 

käsitellessä. 

Yleisilmanvaihto Yleisilmanvaihto on hyvä 

toimintakäytäntö, ellei paikallista 

poistoilmanvaihtoa ole käytössä 

Ilmanlaadun parantaminen, sekä 

mahdollisen hengitystieärsytyksen 

välttäminen työskentelyalueilla. 

Henkilökohtainen 

suojavarustus (PPE) 

vaadittu normaaleissa 

työolosuhteissa 

• Hengityksen suojaus: Pölyä tai 

aerosolia muodostuessa (ts. ruiskutus): 

käytä hengityssuojainta jossa 

asianmukainen suodatin (P2) (vaaditaan) 

• Käsien suojaus: läpäisemättömät 

kemikaalisuojahanskat (vaaditaan) 

- materiaali: butyyli-kumi, PVC, 

polykhloropreeni jossa luonnon lateksi 

reunus, materiaalin paksuus: 0,5 mm, 

läpäisyaika: > 480 min 

- materiaali: nitriili-kumi, fluorisoitu 

kumi, materiaalin paksuus: 0,35-0,4 mm, 

läpäisyaika: > 480 min 

• Mikäli roiskeita todennäköisesti 

esiintyy, käytä tiukasti istuvia suojalaseja 

Tilanne EU RAR (2007) aikaan: 

Kyselystä selviää että 29% 

asiakkaista vastasivat 

hengitystiealtistumisen olevan 

mahdollista, 71% vastasi samaa 

ihoaltistumisen osalta, sekä 75% 

vastasi silmien altistumisen olevan 

mahdollinen. Useimmissa 

tapauksissa PPE:tä ei käytetty 

ehkäisemään hengitysaltistumista, 

mutta 46% ilmoitti ehkäisevänsä 

ihon altistumista suojakäsinein ja 

25% suojavaatetuksen avulla. 

Viimeisenä 29% vastasi että PPE:tä 

ei käytetty lainkaan. Silmien 
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Informaation tyyppi Data sarake Selvitys 

tai kasvomaskia (vaaditaan) 

• mikäli roiskeita todennäköisesti 

esiintyy, käytä soveltuvaa 

suojavaatetusta, essua, kilpeä ja pukuja, 

sekä kumi- tai muovijalkineita. 

(vaaditaan) 

altistumista ehkäisemään 67% 

vastanneista käytti suojalaseja tai 

kasvosuojusta, mutta tässäkin 

tapauksessa loput vastaajista 

ilmoittivat ettei PPE:tä käytetty 

(Euro Chlor, 2005). 

Muut työntekijöihin 

liittyvät 

riskienhallintamenetelmät. 

Esimerkiksi: Erityiset 

koulutusjärjestelmät, 

valvonta/raportointi- tai 

tarkastusjärjestelmät, 

erityiset 

hallintaohjeistukset. 

Seuraavat menetelmät ovat vaadittuja 

(EU RRS, 2008): 

• riskialttiissa prosessissa/alueessa 

toimivia työntekijöitä tulisi kouluttaa a) 

vältämään työskentelyä ilman 

hengityssuojausta ja b) ymmärtämään 

syövyttävät ominaisuudet, erityisesti 

natriumhydroksidin vaikutukset 

hengitysteille, sekä c) seuraamaan 

turvalliempia toimintamenetelmiä kuten 

ohjeistettu (EU RRS, 2008). 

• työnantajalla on lisäksi vastuu siitä 

että vaadittu PPE on saatavilla ja että sitä 

käytetään oikein. 

 

Työntekijöihin liittyviä 

menetelmiä koskien 

tuotteen suunnittelua 

(muut kuin pitoisuus)  

• Korkea viskoosisuuden säätö 

apuvälineiden avulla (hyvä 

työskentelytapa) 

• Toimitus ainoastaan tynnyritavarana 

ja/tai säiliöautolla (hyvä työskentelytapa) 

Jotta roiskeilta vältytään 

1.3.1.3.2 Ammattimaisiin työntekijöihin liittyvät riskienhallintamenetelmät 

Natriumhydroksidin ollessa syövyttävää, tulisi ihmisiin liittyvien riskienhallintamenetelmien keskittyä 

välttämään suora kosketus aineen kanssa. Tästä syystä automatisoituja ja suljettuja järjestelmiä tulisi suosia 

natriumhydroksidin ammattimaisessa käytössä. Automatisoitujen, suljettujen järjestelmien, sekä paikallisen 

poistoilmanvaihdon toteuttamiskelpoisuus saattaa vaihdella ollen joissain tapauksissa hankala toteuttaa. 

Tuotteen suunnitteluun liittyvät altistumista ehkäisevät menetelmät ovat tärkeämpiä henkilökohtaiseen 

suojavarustukseen nähden. 

Tuotteen suunnitteluun liittyvät toimet vaaditaan. Nämä sisältävät erityisiä jakelulaitteita ja pumppuja jotka on 

suunniteltu ehkäisemään roiskeita ja altistumista yleensä.  

Taulukko 10 antaa yleiskatsauksen henkilökohtaisen suojavarustuksen suosituksiin. Perustuen NaOH-

pitoisuuteen valmistusvaiheessa, eritasoista rajoitusta ehdotetaan.  

Taulukko 10. Henkilökohtainen suojavarustus ammattimaisilla työntekijöillä 

 Tuotteen 

NaOH 

pitoisuus > 2% 

Tuotteen NaOH –

pitoisuus välillä 

0.5% ja 2% 

Tuotteen 

NaOH- 

pitoisuus< 0.5% 

Hengityksen suojaus: Pölyä tai aerosolia muodostuessa 

(eli. Suihkuttaessa): käytä hengityssuojausta jossa 

hyväksytty suodatin (P2) 

Pakollinen Hyvä toimintatapa Ei 

Käsien suojaus: Mahdollisessa ihokosketustilanteessa: 

käytä läpäisemättömiä kemikaalisuojakäsineitä 

Pakollinen Hyvä toimintatapa Ei 

Suojavaatetus: Mikäli roiskeita todennäköisesti esiintyy, 

käytä soveltuvaa suojavaatetusta, esiliinaa, kilpeä ja 

pukuja, ja kumi- tai muovijalkineita. 

Pakollinen Hyvä toimintatapa Ei 

Silmien suojaus: Mikäli roiskeita todennäköisesti esiintyy 

käytä tiukasti istuvia kemikaaleilta suojaavia suojalaseja 

tai kasvosuojusta 

Pakollinen Hyvä toimintatapa Ei 

1.3.1.3.3 Ympäristöön liittyvät riskienhallintamenetelmät 

Ympäristöön liittyviä riskienhallintatoimenpiteitä kuvataan kohdassa 1.1.1.4.2. 
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1.3.1.4 Jätevaiheeseen liittyvät menetelmät 

Ei ole olemassa kiinteää NaOH-jätettä. Nestemäinen NaOH-jäte olisi uudelleenkäytettävä tai tyhjennettävä 

teollisuuden jätevesiin ja edelleen neutralisoitava tarvittaessa (ks. ympäristöön liittyvät 

riskienhallintatoimenpiteet). 

 

1.3.2 Altistumisen arviointi 

1.3.2.1 Työntekijän altistuminen 

NaOH on syövyttävää ainetta. Tällaisia aineita käsitellessä syntyy välittömiä ihokontakteja vain ajoittain, ja 

oletetaankin että päivittäinen toistuva ihoaltistus voidaan jättää huomiotta. Siksi kuten NaOH EU RAR (2007),  

ihon kautta altistumista puhtaan NaOH:n kanssa ei arvioida. Toistuvaa ihoaltistusta ei voida kuitenkaan jättää 

huomiotta näiden aineiden osalta. 

NaOH ei odoteta esiintyvän kehossa normaalin käsittelyn ja käyttöolosuhteiden aikana, ja näin ollen sen 

systemaattisia vaikutuksia ihon tai hengitysteiden kautta tapahtuneen altistumisen jälkeen ei odoteta 

tapahtuvan. 

Mahdollisesti yleisesti syövytäville aineille altistuvia ovat kemianteollisuuden, alumiiniteollisuuden, sekä 

paperiteollisuuden työntekijät. Lisäksi tekstiilityöntekijät ja siivoojat saattavat joutua kosketuksiin 

(laimennetun) NaOH:n kanssa. 

Mitatut altistumispitoisuudet 

Mitatut altistumispitoisuudet on summattuina Taulukkoon 11. 

Taulukko 11. Pitkäaikaisen altistumisen pitoisuus työntekijöillä (mitatut altistumispitoisuudet)  

Altistumistavat Mitattu 

altistumispitoisuus 

concentrations 

Selvitys / mitatun datan lähde 

Arvo Yksikkö 

Hengitystie 

altistuminen 

 

 

  EU RAR (2007): Tuotteiden loppukäyttö 

<0,11 mg/m
3
 Henkilökohtainen + alueen testi, kokeen aika: 250-364 min, 

sijainnit: mekaaninen, pöytä puhdistusainevaraston ulkopuolella, 

sähkökotelon viereinen seinä, keskellä käyttämättömiä laitteita, 

musta seinä työkalupakissa (Burton et al., 2000) 
  EU RAR (2007): Paperin ja paperimassan teollinen käyttö 

 

 
<0,5/16* mg/m

3
 Sijainnit: Puutehdas, sellutus, valkaisu/kemiallinen valmistus, 

konehuone, uudelleen hyödyntäminen, luvut: 2-12, kesto: >8 tuntia, 

TWA (Kennedy et al., 1991) 
 

 
0,001-

0,70 

mg/m
3
 Sijainnit: varaston sellutus, jalostus, jne. Paperi/paeprilevykone, 

Jätepaperin musteen puhdistus, TWA, yhteensä: 5, havaintojen 

määrä: 1-5, Raja-arvot: 0,001 – 1,2 mg/m
3
) (Korhonen et al., 

2004) 
  EU RAR (2007): alumiiniteollisuus 

 

 

0,033 

1,1 

2,40*** 

5,80** 

4,70*** 

 

 

mg/m³ AK 

Tieto vuosilta 1997-1999, Sijainnit: kaustisen pesun aikana, 

hiekkakuoppaan dumppaus (toimintapisteessä, kaustisen pesun 

kierrätyssäiliö, ruuvikuljetin uuteen rakennukseen, ylivuototankki 

vanhaan, dekanteri, suodatin nostimen hallintalaitteissa, kaustisen 

säiliön yläpuolella alimmassa kerroksessa, rummun 

suodattimet/normaali käyttö, lattialla suodattimen edessä, työtasolla 

suodattimessa, 1 kerroksessa suodattimen tyhjennysventtiili, 1 

kerroksessa liukuhihnan luona, pesuportin yli kaustisen pesun 

aikana, kalkinpoistotankin yli, kaustinen pesu, toimintasijainti, 

pesuporttien kalkinpoisto, ensisijaisen B säiliön täyttö kaustisen 

pesun yhteydessä, näyte säiliön yläpuolella, syklonien vieressä 

normaalikäytön aikana 

Keino: suodin, 22 koeotoskohtaa joissa 1-5 toistoa, t= 5-117 min 

   Uutta kirjallisuutta: alumiiniteollisuus 

 

 

0,2 mg/m
3
 GM Jalostamo 2, Huolto, N=19, Raja-arvot: 0,02-4 mg/m

3
,  

4 tuntia TWA (Musk et al., 2000) 
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Altistumistavat Mitattu 

altistumispitoisuus 

concentrations 

Selvitys / mitatun datan lähde 

Arvo Yksikkö 

 

 

0,17 mg/m
3
 GM Jalostamo 3, Huolto, N=8, Raja-arvot: 0,05-0,6 mg/m

3
,  

4 tuntia TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0,11 mg/m
3
 GM Jalostamo 3, sulatus, N=6, Raja-arvot: 0,05-0,6 mg/m

3
,  

15 min otos (Musk et al., 2000) 

 

 

0,46 mg/m
3
 GM Jalostamo 2, Kirkastus, N=27, Raja-arvot: 0,1-2,3 mg/m

3
,  

4 tuntia TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0,09 mg/m
3
 GM Jalostamo 3, Kirkastus, N=9, Raja-arvot: 0,05-1,1 mg/m

3
,  

4 tuntia TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0,34 mg/m
3
 GM Jalostamo 1, Saostuminen, N=19, Raja-arvot: 0,1-0,8 mg/m

3
,  

4 tuntia TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0,19 mg/m
3
 GM Jalostamo 3, Kalsinointi tai lähetys, N=18,  

Raja-arvot: 0,05-0,9 mg/m
3
, 15 min TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0,56 mg/m
3
 GM Jalostamo 2, Kalkinpoisto, N=11, Raja-arvot: 0,1-1 mg/m

3
,  

4 tuntia TWA (Musk et al., 2000) 

 

 

0,4 mg/m
3
 GM Jalostamo 3, Kalkinpoisto, N=12, Raja-arvot: 0,05-3,5 mg/m

3
,  

15 min TWA (Musk et al., 2000) 

   Uutta data alumiiniteollisuudelta: 

 

 

0,006 mg/m³ AK vuosi: 2001, sijainti = sulatus, N=18, kesto= 8 tuntia,  

raja-arvot TWA= 0,002 – 0,024 mg/m
3
 

 

 

0,021 mg/m³ AK vuosi: 2001, sijainti = suodatus, N=19, kesto= 8 tuntia,  

raja-arvot TWA= 0,005 – 0,081 mg/m
3
 

 

 

0,017 mg/m³ AK vuosi: 2001, sijainti = saostaminen, N=11, kesto = 8 tuntia,  

raja-arvot TWA= 0,003 – 0,072 mg/m
3
 

 

 

0,014 mg/m³ AK vuosi: 2001, yhteensä, N=48, kesto= 8 tuntia,  

raja-arvot TWA= 0,002 – 0,081 mg/m
3
 

   EU RAR (2007): tekstiiliteollisuudelta 

 

 

1,7-6,8 mg/m³ AK Merserisaatio, Valkaisu, Pesu, Sekoitus ja keskitys, 1-13,  

Varasto, työntekijää altistunut, N=8-86 
* Yksittäinen kohonnut lukema kaustisoijan hetkellisien olosuhteiden vuoksi  

** Otos tiedetty altistuneeksi, sillä höyryä tai sumua ei kontaktissa otoksen kanssa sen aikana; otokset siirtyivät 

höyrylähteen yläpuolelle tuulen mukana  

*** Otokset otettiin erittäin kosteista höyry/sumupilvistä; ongelmia pumppujen kanssa ilmeni 

Tuotteiden loppukäyttö 

Eräässä yrityksessä suoritettiin lentokoneen wc-tankkien ja laitteiston puhdistukseen, tarkistukseen ja 

korjaukseen liittyvä arviointi terveyden uhista. Tämän päätarkoitus oli selventää mahdollisia mikro-

organismeille tapahtuvia altistumisia, mutta myös joitain NaOH-altistumiseen liittyviä menetelmiä suoritettiin. 

(Burton et al., 2000). NaOH oli ainesosa saippuoissa ja puhdistusaineissa joita käytettiin. Yksi 

henkilökohtainen hengitysotos ja neljä aluenäytettä (kolme sisällä ja yksi wc-puhdistushuoneen ulkopuolella) 

kerättiin. Otokset analysoitiin emäspölyn ja –sumun varalta NIOSH-menetelmän 7401 mukaisella happo-

emäs-titraatiolla. Kuten Burton et al. (2000), tuloksien odotettiin olevan matalia, sillä saippuan suihkutusta 

tehtiin hyvin vähän monitorointipäivänä. Koska tarkkaa altistumisen tasoa ei tiedetä, näitä menetelmiä ei oteta 

riskien luonnehdintaan mukaan (EU RAR, 2007). 

Paperi ja paperimassateollisuus 

Mittauksia suoritettiin vuonna 1988 paperitehtaalla (Kennedy et al., 1991). Alueella otettiin näytteitä eri 

paikoista yhteensä 28, joiden vähimmäismittausaika oli 8 tuntia (ks. Taulukko 11). Ei ole kuitenkaan selvää 

kuinka mittaukset kerättiin. Yksikään mittauksista ei ylittänyt havainnoinnin tasoa. Kaikki alueet joilla mittaus 

suoritettiin altistuivat yli 8 tuntia natriumhydroksidille alle 0,5 mg/m
3 
pitoisuudella. 

Paperi ja paperimassateollisuuden työntekijöiden kemiallisille aineille altistumista tutkinut kansainvälinen 

epidemiologinen tutkimus analysoi yhteensä 3873 mittaustulosta sisältäneen tietokannan (Korhonen et al., 

2004). Suurin osa mittaustuloksista oli vuosilta 1980 – 1994 yhteensä 12 eri maasta. Mittauksista yhteensä 
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15 käsitteli NaOH (ks Taulukko 11), ja näistä kaksi mittausta massavarastossa, sekä yksi mittaus 

kartonkikoneella ylittivät havainnointirajan. Jätepaperin musteen poistyli tunnin, muta tarkka kesto jäi 

kuitenkin epäselväksi. Artikkelista ei myöskään käynyt selväksi mitä toimenpiteitä mittauksien aikana 

suoritettiin. Nämä mittaukset edustavat lisäksi vanhentunutta tilannetta, jolloin oikeanlaisia 

riskienhallintamenetelmiä ei otettu riittävästi huomioon. Seuraavat RMM ovat suositeltavia Taulukon 9 

pohjalta: 1) suljetujen järjestelmien käyttö siltä osin kuin mahdollista 2) LEV käyttö tarvittaessa, sekä 3) RPE 

käytö roiskeita tai aerosolia muodostuessa. 

Alumiiniteollisuus 

Yrityksessä suoritettiin mittauksia vuosina 1997 sekä 1999 liittyen “kaustiseen sumuun” alumiinin valmistuksen 

aikana. Taulukko 11 esittelee yhteenvedon näistä mittauksista. Mittaukset suoritettiin 37 mm, 0,8 μm, MCEF, 

membraanisuodatinta käyttäen, jossa oli selluloosan varmuusalusta suodattimessa (3 osainen kasetti tai SKC 

mini-impringer jossa erittäin puhdasta vettä). Jokainen suoritetuista mittauksista (ks. Taulukko 11) oli pahin-

mahdollinen –otos, sekä monet valituista sijainneista olivat sellaisia joissa odotettiin olevan korkeita pitoisuuksia. 

Aritmeettinen keskiarvo mittauksista on 0,39 mg/m
3
 raja-arvoilla 0,033-1,1 mg/m

3
 (poislukien 

vahinkomittaukset toimimattomilla laitteilla). Mitauksien keskiarvollinen kesto on 57 min. Koska työntekijät 

eivät ole vakituisesti tiloissa joissa mitauksia suoritettiin, on arvioitu että aika jonka he viettävät näissä tiloissa 

päivitäin on sama kuin arvioitu keskiarvollinen mittausaika (1 tunti). Mikäli arvioidaan 8 tuntisen työpäivän 

altistumisen olevan 1,1 mg/m
3
 tunnin ajan, sekä lopputyöpäivän kuluvan ilman altistumista, on työvuoron 

pahin-mahdollinen altistumistaso 0,14 mg/m
3
. Lyhytaikainen kohtuullinen pahin-mahdollinen arvo on tämän 

pohjalta 1,1 mg/m
3
. Mikäli otaksutaan 8-tuntisen työpäivän altistumisen olevan 0,39 mg/m

3
 tunnin ajan, sekä 

lopputyöpäivän kuluvan ilman altistumisia, on työvuoron tyypilinen altistumisen taso 0,05 mg/m
3
. 

Lyhytaikainen tyypillinen altistumisarvo on siis arviolta 0,39 mg/m
3
 (EU RAR, 2007). 

Musk et al. (2000) tarjoaa tietoa työperäisestä altistumisesta kaustiselle sumulle kolmessa eri alumiinitehtaassa 

Australian länsiosissa. Otoksen kesto on 15 minuuttia 4 tuntisella keskiarvollisella painotuksella. Katetut 

toimenpiteet ovat huolto, sulatus, kirkastus, saostus, kalsinointi tai kuljetus ja puhdistus. 

Toisessa tutkimuksessa (Fritschi et al., 2001) tuloksia altistumisesta kaustiselle sumulle esitettiin 

kvalitatiivisesti eikä se näin ollen sovellu riskien arviointiin. 

Nämä mittaukset edustavat vanhentunutta tilannetta, jossa oikeanlaisia riskienhallintamenetelmiä ei otettu 

riittävästi huomioon. Seuraavat RMM:t ovat suositeltavia taulukon 9 pohjalta: 1) suljetujen järjestelmien 

käyttö siltä osin kuin mahdollista 2) LEV:n käyttö tarvittaessa, sekä 3) RPE:n käyttö roiskeita tai aerosolia 

muodostuessa. 

Lisäksi uudempaa tietoa alumiiniteollisuuteen, ja sen eri toimintoihin (sulatus, suodatus, saostus) liittyen on 

kerätty ottamalla monia otoksia kokonaisen työvuoron aikana. Suurin havaittu pitoisuus on 0,021 mg/m
3
. 

Tämä arvo otetaan huomioon riskien luonnehdintaan. 

Tekstiiliteollisuus 

Vuonna 1981 suoritettiin mittauksia eri tekstiiliteollisuuden yrityksille Suomessa (Nousiainen et al., 1981). Se 

sisälsi yhteensä 198 eri sijainneista kerättyä alueellista otosta koko työvuoron keston ajan (ks. Taulukko 11). 

Mittauslaite oli asetettu siten, että oli mahdollista arvioida työntekijän altistumisarvoja parhaimmalla 

mahdollisella tavalla kuitenkaan häiritsemättä normaaleita työrutiineja. Etäisyys merseraatio, huuhdonta, tai 

pesukoneesta oli 1 metri, otoksen korkeus lattiatasosta oli 1-5 metriä ja mittauksia suoritettiin jokaisen 

merseraatiolaitteen edestä, keskeltä, sekä takaa. Mittaustulos laitteen keskellä oli usein korkein, sillä siinä 

kohtaa käytetyn seoksen lämpötila on korkea. Myös valkaisuvaiheen mittaukset tehtiin laitteen eri kohdista. 

Suurin osa mittauksista suoritettiin merseraation sekä valkaisun aikana, ja mahdollisesti altistuvien 

työntekijöiden lukumäärä on niissä korkeampi suhteessa toisiin mittauskohteisiin. Nämä mittaukset ovat 

kuitenkin vanhentuneita, eivätkä kuvaa pahin-mahdollinen–tilannetta vaan tekstiiliteollisuutta 30 vuotta sitten. 

Seuraavat RMM:t ovat suositeltavia taulukon 9 pohjalta: 1) suljetujen järjestelmien käyttö siltä osin kuin 

mahdollista 2) LEV:n käyttö tarvittaessa, sekä 3) RPE:n käytö roiskeita tai aerosolia muodostuessa. Näin ollen 

nämä RMM:t ehkäisevät käytettynä hengitysteiden kautta tapahtuvaa altistumista. Tänäpäivänä NaOH 

käytetään tekstiiliteollisuudessa lähinnä suljetuissa järjestelmissä ilman mahdollisuutta työntekijöiden 

altistumiseen (ks. esimerkkikuvat kuvaajassa 1). Lisäksi niissä tapauksissa missä järjestelmä on vielä avoin, ei 

huomioon otettavaa altistumisen mahdollisuutta esiinny, koska nämä eivät ole suihkutusprosesseja jossa 

aerosoleja saattaisi muodostua. Avoimen käytön mittaus KOH:n tapauksessa, mikä on hyvin samanlainen 

NaOH:n (laitteen puhdistus, jossa mahdollisuus altistua) vastaavan kanssa, näytti alle 0,06 mg/m
3
 ja tämä oli 

samalla havainnointiraja. 
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Kuvaaja 1: NaOH-käyttö tekstiiliteollisuudessa tapahtuu suljetusti ilman työntekijöiden altistumisen 

mahdollisuutta (vasemmalla: NaOH jakelu, keskellä; NaOH varastointi, oikealla: NaOH käyttö 

(värjäys)) 

 
Arvioidut altistumispitoisuudet 

Arvioidut työntekijöiden altistumispitoisuudet raportoituna EU RAR (2007) ovat yhteenvetona Taulukossa 12. 

Taulukko 12. Työntekijöiden pitkäaikaisen altistumisen pitoisuudet (arvioidut altistumispitoisuudet)  

Altistumis-

tavat 

Arvioidut 

altistumispitoisuudet 

Selitys / mitatun datan lähde 

 Arvo Yksikkö  

Altistuminen 

iholta 

0,42-84 mg/d Lukuisia ihoaltistumisarvioita laskettiin EU RAR (2007) käyttäen 

EASE:a seuraavanlaisissa skenaarioissa: nestemäisen 

uuninpuhdistusaineen loppukäyttö, suihkutettavan 

uuninpuhdistusaineen loppukäyttö, hiuksien suoristusaineen 

loppukäyttö, sekä käyttö tekstiiliteollisuudessa. 

Hengitystei-

den kautta 

tapahtuva 

altistuminen  

Tyypilli

nen: 

0,04 

KPM: 

0,08 

 

mg/m
3 

 

mg/m
3
 

EU RAR (2007): NaoH sisältävien tuotteiden mallinnus 

Lisäämällä nestemäistä NaOH:ta (T = 20°C) prosessiin 

(höyrynpaineen ollessa hyvin matala, ilman aerosolia, LEV:n ollessa 

mukana, hajauttamattomassa käytössä), EASE ennustaa tyypillisen 

hengitystiealtistumisen olevan 0-0,17 mg/m
3
 (0 – 0,1 ppm). Olettaen 

NaOH pitoisuuden olevan 50%, tyypillinen altistumisarvo 0,04 mg/m
3
 

(0,025 ppm) on arvioitu (puolet raja-arvosta 0 – 0,05 ppm). 

Kohtuullista pahin-mahdollinen altistumista arvioitaessa, saadaan 

arvoksi 0,08 mg/m
3
 (0,05 ppm, ylin raja-arvo). 

 Merki-

tyksetön 

 EU RAR (2007): Nestemäisen uuninpuhdistusaineen 

loppukäyttö 

EASE arvioi (olettaen hyvin matalaa höyrypainetta, ei aerosolia, suoraa 

kosketusta, sekä hajauttamatonta käyttöä) 0 – 0,17 mg/m
3
 (0 – 0.1 ppm) 

tyypilliseen hengitystiealtistumiseen. Olettaen liuosta pitoisuudella 

1:50 (uuninpuhdistinta ei käytetä puhtaana), sekä 7,5% NaOH-

pitoisuutta (NaOH-pitoisuuden keskiarvo), tyypillinen 

hengitystiealtistus on arviolta (keskiarvo raja-arvoista) 1,3 · 10
-4
 mg/m

3
 

(0,02 · 0,075 · 0,085). Kohtuullinen pahin-mahdollinen 

hengitystiealtistuminen on arvioitu raja-arvojen yläpuolen mukaan 

ja se antaa arvion: 2,6 · 10
-4

 mg/m
3
 (0,02 · 0,075 · 0,17). 

Kumpiakin arvioita pidetään merkityksettöminä. 
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Altistumis-

tavat 

Arvioidut 

altistumispitoisuudet 

Selitys / mitatun datan lähde 

 Arvo Yksikkö  

 0,13 mg/m
3
 EU RAR (2007): loppukäyttö suihkutettavana 

uuninpuhdistusaineena 
NaOH on haihtumaton aine ja siten EASE ei ole sopiva arvioimaan 

suihkutuksen myötä tapahtuvaa hengitystiealtistumista. EU RAR 

(2007) viittaa De Pater et al. (1999) kehittämään malliin, jolla tämä 

on mahdollista arvioida. Tämä malli perustuu mitattuihin 

altistumisarvoihin poluisosyaniiteilla spraypinnoitteessa ja sitä 

pidetään soveltuvana myös spraypuhdistusaineisiin. Malli: 

Es = Em ∙ (Cs/Cm) 

Es = arvioitu hengitystiealtistuminen (mg/m
3
),  

Em = mitattu altistuminen haihtumattomille osille (mg/m
3
), 

Cs = 1he prosenttiosuus ilmoitettua ainetta ja   

Cm = prosenttiosuus (yhteensä) haihtumattomia aineita. 

Olettaen 3% NaOH-pitoisuutta (NaOH:n keskiarvollinen pitoisuus 

suihkeissa), on Cs 0,03. Koska mitattu altistuminen haihtumattomille 

osille, sekä näiden osien prosenttiosuus on tuntematon, spraymaalin 

vastaavia käytetään arviossa indikoimaan arvoja: Em = 10 mg/m
3
 and 

Cm = 0,3. Tästä seuraa 1 mg/m
3
 (10 · 0,03/0,3) arviointi. Mikäli 

suihkutus tapahtuu tunnin/päivä ja loppupäivänä altistumista ei tapahdu, 

on kohtuullinen pahin-mahdollinen skenaario arviolta 0,13 mg/m
3
. 

 

 

Tyypil-

linen: 

0,04 

KPM: 

0,08 

 

mg/m
3
 

 

mg/m
3
 

RAR (2007): EASE simulaatio kemianteollisuudelle, 

alumiiniteollisuudelle, sekä paperin ja paperimassan teolliselle 

käytölle: Nestemäistä NaOH:a (T = 20°C) prosessiin lisättäessä 

(höyrynpaineen ollessa hyvin matala, ilman aerosolia, 

hajauttamattomalla käytöllä) EASE ennustaa tyypillisen 

hengitystiealtistumisen olevan 0 – 0,17 mg/m
3
 (0 – 0,1 ppm). Olettaen 

NaOH-pitoisuudeksi 50%, on tyypillinen altistumisarvo arvioituna 

0.04 mg/m
3
 (0,025 ppm) (puolet raja-arvosta 0 – 0,05 ppm). 

Kohtuullisen pahin-mahdollinen–altistumisen arviointiin otetaan 

arvo 0,08 mg/m
3
 (0,05 ppm, raja-arvojen yläpuoli). 

 

 

0 – 0,043 mg/m
3
 EU RAR (2007): tekstiiliteollisuudelle 

Selluloosan liottamista natriumhydroksidiliuoksessa voidaan verrata 

sekoittamiseen. Tässä tapauksessa selluloosaa lisätään 

natriumhydroksidiin. Olettaen että käytössä on suljettu järjestelmä 

jossa höyrynpaine on hyvin matala, ettei aerosolia synny, ja käyttö on 

hajauttamatonta, EASE arvioi 0 – 0,17 mg/m
3
 (0 – 0,1 ppm) arvon. 

Mikäli NaOH-pitoisuus on 25%, raja-arvoiksi tulee 0 – 0,043 mg/m
3
. 

ECETOC TRA:n mukaiset työntekijän hengitysteiden välityksellä tapahtuvat altistumispitoisuudet ovat 

taulukossa 13. Näissä oli oletuksena, ettei paikallista poistoilmanvaihtoa tai hengityssuojausta ole käytössä, 

ellei toisin ole mainittu. Altistumisen kesto oli yli 4 tuntia päivässä pahimmassa mahdollisessa tilanteessa. 

Lisäksi ammattikäyttö oli eriteltynä siinä missä aiheellista pahimman mahdollisen tilanteen kannalta. Matala 

pölymäisyysluokka valittiin kiinteän materiaalin osalta, sillä NaOH on hyvin hydroskooppista. Ainoastaan 

kaikkein sopivimmat PROC:t otettiin arvioinnissa huomioon. 

Koska DNEL jätettiin huomiotta ihoaltistumisen osalta, ei myöskään kvantitatiivisia arvioita tähän liittyen 

pidetä tarpeellisina. 

Taulukko 13. Pitkäaikaisen hengitystiealtistumisen pitoisuudet työntekijöillä (arvioidut 

altistumispitoisuudet) 

PROC PROC kuvaus Neste (mg/m
3
) Kiinteä (mg/m

3
) 

PROC 1 Käyttö suljetuissa prosessissa, altistuminen epätodennäk. 0,17 0,01 

PROC 2 Käytö suljetuissa, jatkuvissa prosesseissa joissa toisinaan 

hallittua altistumista (esim. Näytteen otto) 

0,17 0,01 

PROC 3 Käyttö suljetuissa eräpohjaisissa prosesseissa (synteesi tai  0,17 0,1 



KAUSТIК Volgograd 

Julkaisupäivä: 01.09.2010  
Päivityspäivä: 20.01.2017 

SDS AS Natriumhydroksidi 

LIITE 1 
versio 1.7.  sivu 23 / 33 

 

PROC PROC kuvaus Neste (mg/m
3
) Kiinteä (mg/m

3
) 

muodostaminen) 

PROC 4 Käyttö eräpohjaisissa ja muissa prosesseissa (synteesi) 

joissa mahdollista altistua 

0,17 0,2 (LEV kanssa) 

PROC 5 Sekoitus eräkäytössä valmisteita ja asioita muodostettaessa 

(monitahoinen ja/tai merkittävä kosketus) 

0,17 0,2 (LEV kanssa) 

PROC 7 Suihkutus teollisissa olosuhteissa ja käytössä 0,17 Ei sovellettavissa 

PROC 8a/b Aineen siirto tai valmistaminen (lataus/purku) säiliöiden 

välillä sille suunnittelemattomassa tilassa  

0,17 0,5 

PROC 9 Aineen siirto tai valmistelu pieniin säiliöihin (täyttölinjasto, 

sis. punnituksen) 

0,17 0,5 

PROC10 Rullausmenetelmä tai harjaus, joka liittyy liimaukseen tai 

muihin päällysteisiin 

0,17 0,5 

PROC11 Suihkutus muualla kuin teollisissa olosuhteissa 0,17 0,2 (LEV kanssa) 

PROC13 Upottamalla ja kaatamalla käsittely 0,17 0,5 

PROC14 Valmisteiden tai osien tuotanto painamalla, puristamalla, 

extruusiolla, pelettisaatiolla 

0,17 0,2 (LEV kanssa) 

PROC15 Käyttö laboratorion reagenttina 0,17 0,1 

PROC19 Käsin sekoitus suoralla kosketuksella siten, että ainoastaan 

PPE on saatavilla. 

0,17 0,5 

PROC23 Avoin prosessi ja siirto-operaatio (mineraalien kanssa) 

kohonneessa lämpötilassa 

0,17 0,4 (LEV ja RPE 

(90%) kanssa) 

PROC24 Suurienerginen (mekaaninen) materiaaleissa ja/tai asioissa 

kiinni olevien aineiden työstö. 

0,17 0,5 (LEV ja RPE 

(90%) kanssa) 

PROC 26 pidettiin pääasiassa soveltuvana metalliteollisuudelle. Epäorgaanisten aineiden käsittely oletetaan 

sisältyvän muihin olemassa oleviin PROC:n. 

Hengitystiealtistuminen lastauksen aikana saattaa tapahtua höyryjen tai aerosolien vuoksi, jotka muodostuvat 

kun säiliö tai rumpi avataan ja tuotetta lisätään prosessiin. NaOH laimenee säiliöön lisäämisen jälkeen.  

Yhteenveto altistumisarvoista 

Yhteenveto riskien luonnehdintaan otetuista työntekijöihin liittyvistä altistumisarvoista on Taulukossa 14. 

Taulukko 14 Työntekijöiden altistumispitoisuuksien yhteenveto  

Altistumista-

vat 

Pitoisuudet Perustelu 

Altistuminen 

iholta 

(mg/cm
2
) 

84 mg/d EU RAR (2007): NaOH tuotteet joiden pitoisuus > 2% ovat syövyttäviä, ja 

sen vuoksi tehokkaita menetelmiä oletetaan käytettävän ihoaltistumista 

ehkäisemään. Lisäksi suojaavaa vaatetusta ja käsineitä odotetaan käytettävän 

jatkuvasti kun ollaan tekemisissä syövyttävien aineiden kanssa. 

Tuotantoyritykset raportoivat suojakäsineiden, pukujen ja jalkineiden 

käytöstä puhdasta NaOH käsitellessä. Toistuvat päivittäiset ihoaltistumiset 

saatetaan siis jättää huomiotta. 

NaOH-liuoksia, joiden pitoisuus on alle 2%, eivät ole syövyttäviä. 

Ihoaltistmuisen arvo arvioidaan tämän perusteella. 

Kohtuullinen pahin-mahdollinen altistuminen, joka on 84 mg/päivä, otetaan 

riskien luonnehdintaan mukaan kun käsitellään < 2% NaOH pitoisuuksia. 

Hengitystie-

altistuminen 

(mg/m
3
) 

< 1 mg/m
3
 EU RAR (2007): seuraavia arvoja valittiin riskien luonnehdintaan: 

1 Sellu ja paperiteollisuus: 0,08 mg/m
3
 

2 Jätepaperin musteen poisto: 1,20 mg/m
3
 

3 Alumiini: 0,14 mg/m
3
. Lyhtaikainen arvo: 1,1 mg/m

3
 

4 Tekstiili: 3,4 mg/m
3
 

5 Kemianteollisuus: 0,08 mg/m
3
 

Suurin osa menetelmistä heijastaa jo vanhanaikaista riskienhallintaa, jossa 

oikeanlaisia riskien luonnehdintoja ei otettu huomioon. Taulukossa 9 on 

seuraavia RMM-suosituksia: 1) käytettävä suljettuja järjestelmiä kun 
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Altistumista-

vat 

Pitoisuudet Perustelu 

mahdollista, 2) käytettävä LEV:ä kun soveltuvaa ja 3) käytettävä RPE:tä 

roiskeita tai aerosoleja muodostuessa. Mikäli käytetään yli 90% RMM:n 

tehokkuusrajaa, alenisivan altistumispitoisuudet alle 1 mg/m
3
. 

1.3.2.2 Ihmisen epäsuora altistuminen ympäristön kautta (oraalinen)  

Ihmisen epäsuora altistuminen esimerkiksi juomaveden kautta ei ole NaOH:n kannalta huomioonotettava. 

Jokaisella mahdollisella ympäristöön kohdistuvasta päästöstä aiheutuvalla NaOH-altistumisella on ainoastaan 

vaikutusta paikallisella tasolla. Kaikki paikallisella tasolla mahdollisesti tapahtuvat pH–vaikutukset 

neutralisoiutuvat alueellisella tasolla. Tästä syystä epäsuora altistuminen ympäristön välitysellä (oraalinen) ei 

ole varteenotetavaa NaOH:n ollessa kyseessä (EU RAR, 2007). 

1.3.2.3 Ympäristön altistuminen 

Kuten EU RAR (2007) NaOH:n osalta kertoo, riskien arviointi ympäristön osalta keskittyy pelkästään 

vesistöihin, sillä tuotannon ja käytön aikana tapahtuvien NaOH–päästöjen vaikutus koskee pääasiassa (jäte) 

vettä. Vaikutus vesistöön ja riskien arviointi koskee ainoastaan organismeille/ekosysteemeille syntyvää 

mahdollista OH
-
-päästöistä johtuvia pH-muutoksia, sillä Na

+
-ionin toksisuuden arvioidaan olevan 

merkityksetön suhteessa mahdollisiin pH-vaikutuksiin. Ainoastaan paikallistaso on otetu huomioon sekä 

valmistukseen että teolliseen käytöön liittyen, mukaan lukien jätevedenpuhdistamot (STPt) tai muut 

vedenpuhdistuslaitokset (WWTPt) aina kun mahdollista. Kaikki vaikutukset ilmenevät ainoastaan paikallisella 

tasolla, ja näin ollen tässä riskien arvioinnissa ei ole katsottu merkitykselliseksi ottaa huomioon alueellisia, tai 

maanosakohtaisia mittakaavoja. Natriumhydroksidin hyvä vesiliukoisuus, sekä hyvin matala höyrypaine 

indikoi että NaOH:a löytyy pääsääntöisesti vedestä. Ilmaan kohdistuvia merkittäviä päästöjä ei odoteta 

tapahtuvan juuri tämän matalan höyrypaineen ansiosta, eikä huomioonotettavia päästöjä kohdistu myöskään 

maahan. Maatalouden käyttämiin maa-alueisiin kohdistuvaa lietteen kiertoa ei ole tarpeen ottaa myöskään 

huomioon, sillä STP/WWTP-vaiheissa NaOH ei imeydy mihinkään tiettyyn materiaan. 

Altistumisarviointi vesistöihin liittyen koskee siis ainoastaan mahdollisia pH-muutoksia STP:n jätevedessä, 

sekä pintavedessä OH
-
-päästöihin liittyen paikallisella tasolla. 

1.3.2.3.1 Ympäristöpäästöt 

Euro Chlor julkaisi yhteistyössä Portugalin ja Hollannin viranomaisten kanssa kyselyn, jonka tarkoituksena oli 

selvittää NaOH käytöstä seuraavia ympäristöpäästöjä, ja se keskittyi suuriin jatkokäyttötapoihin (EU RAR, 

2007). Sillä altistumisen arviointi keskittyi mahdollisiin pH-muutoksiin vesistöissä, tiedot pH:n muutoksista 

pyydettiin käyttökohteista. Tuottajille laaditun kyselyn vastauksien perusteella (ks. Kohta 1.1) oletettiin, että 

päästöjen pH olisi myös toimijoiden taholta tarkasti kontrolloitu, usein vastaamaan paikallisia vaatimuksia. 

Näin ollen kyselyn ympäristöosuus oli yksinkertaistettu raportoijan hyväksynnällä ja se sisälsi seuraavat kaksi 

kysymystä: ‘sisältääkö lopullinen päästettävä jätevetenne vieläkin NaOH:ta?’ ja ’mikäli sisältää: mitä 

toimenpiteitä suoritatte ehkäistäksenne sen vaikutuksia?’ Kyselyn vastaukset on raportoitu tarkasti Euro 

Chlor:in (2005) sisällä. 

Paperi ja paperimassateollisuutta lähestyttiin CEPI:n, Euroopan paperiteollisuuden liiton, toimesta ja se 

vastaanotti 34 vastausta. Tähän liittyen yksi vastaanotettiin Saksasta (kansallinen liitto), joka edusti maan 

yleisiä toimintakäytäntöjä. 

Muita teollisuuden aloja lähestyttiin viiden suuren NaOH-tuottajan kautta, joista jokainen lähetti kyselyn 

20 asiakkaalleen, joista lähes jokainen oli NAOH:n loppukäyttäjä. Vastauksia saatiin 24 asiakkaalta, jotka 

edustivat 24% kokonaismäärästä. Näistä 24 asiakkaasta 8 sijaitsivat Espanjassa. Muut vastaajat sijaitsivat 

Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Hollannissa, sekä Iso Britanniassa. Suurin osa oli kemianteollisuuden 

toimijoita (17 vastaajaa). Yksi vastaanotettiin kultakin seuraavista: terästeollisuus, tekstiiliteollisuus, 

kumituotanto, ruokateollisuus, metalliteollisuus ja alumiiniteollisuus. Eräässä tapauksessa jakelija täytti 

kyselyn olematta NaOH-loppukäyttäjä. 

Paperi ja paperimassateollisuudelle keskimääräinen NaOH:n käyttö oli 14 tonnia päivässä (raja-arvoilla 

0,005 – 160 tonnia), ja jäljelle jääneet loppukäyttäjät käyttivät keskimäärin 24 tonnia/päivä (raja -arvoilla 

1,5 – 110 tonnia). Paperi ja paperimassasektorin 32 vastaajaa ilmoittivat ettei lopullinen jätevesi sisältänyt 

NaOH:a, mutta kahdessa tapauksessa näin oli. Näissä tapauksissa kerrottiin vaikutuksien olevan hallinnassa. 

21 Loppukäyttää 23:sta (poislukien jakelija) kertoi ettei natriumhydroksidia ole jätteissä. Kahdessa 

tapauksessa kemianteollisuuden osalta jäte kuitenkin sisälsi NaOH:a. Näiden laitoksien osalta on epäselvää 

neutralisoidaanko jäte ennen päästöä. Normaalitapauksissa paikalliset säädökset ehkäisevät viranomaisten 
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asettamien rajoituksien ylittäviä päästöjä. Tällaisia säädöksiä ovat kierrätys, neutralisointi sekoituksen avulla, 

tai ohjaus WWTP:n kun tarpeellista. 

Kyselyiden vastaukset osoittivat että useimmissa tapauksissa natriumhydroksidia ei enää ollut laitoksien 

päästämissä jätteissä. Yleensä jätevesipäästöjen pH on valvottu ja lähes jokaisessa on käytössä asianukaiset 

säädöset. Silti joidenkin laitoksien osalta ei voida olla varmoja jätteiden neutralisoinnista ja siitä onko niillä 

lakisääteisiä velvoitteita tehdä niin. 

Kuten edellä on mainittu, NaOH-päästöt koskevat pääasiassa (jäte) vettä. Lisäksi hyvä vesiliukoisuus ja hyvin 

matala höyrynpaine viittaa että NaOH:a esiintyy suurelta osin vedessä. Vedessä (mukaanlukien maaperä ja 

sedimentin huokosien vesi) NaOH esiintyy natrium-ionina (Na
+
) ja hydroksyyli-ionina (OH

-
), kun kiinteä 

NaOH liukenee ja sekoittuu veteen. 

1.3.2.3.2 Altistumispitoisuudet vedenpuhdistamoissa (WWTP) 

Viitaten ympäristöön liittyviin, ja NaOH liuoksien joutumista kunnallisiin jätevesiin ilman neutralisointia 

koskeviin, RMM:n, kunnallisen jätevedenpuhdistuslaitoksen pH taso on neutraali ja näin ollen ei ole vaaraa 

biologisien toimintojen altistumiselle. 

1.3.2.3.3 Altistumispitoisuudet meren alueilla  

Altistumispitoisuudet meren alueilla ovat samantyyppisiä kuin arvioinnissa skenaariossa 1 (AS1) (kts. kohta 

1.1.2.3.3 ). 

1.3.2.3.4 Altistumispitoisuudet sedimenteissä  

Altistumispitoisuudet sedimenteissä ovat samantyyppisiä kuin arvioinnissa skenaariossa 1 (AS1) (kts. kohta 

1.1.2.3.4). 

1.3.2.3.5 Altistumispitoisuudet maaperässä ja pintavesissä 

Altistumispitoisuudet maaperässä ja pintavesissä ovat samantyyppisiä kuin arvioinnissa skenaariossa 1 (AS1) 

(kts. Kohta 1.1.2.3.5). 

1.3.2.3.6 Ilmakehän alueet  

Ilmakehän alueiden altistumispitoisuus on samantyyppinen kuin arvioinnissa skenaariossa 1 (AS1) (kts. kohta 

1.1.2.3.6). 

1.3.2.3.7 Ravintoketjulle merkityksellinen altistumispitoisuus (toissijainen myrkytys)  

Ravintoketjulle merkityksellinen altistumispitoisuus on samantyyppinen kuin arvioinnissa skenaariossa 1 

(AS1) (kts. kohta 1.1.2.3.7). 
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1.4 Altistumisskenaario 4: NaOH kuluttajakäyttö 
 

1.4.1 Altistumisskenaario 

1.4.1.1 Altistumisskenaarion lyhyet nimikkeet 

SU21: yksityiset kotitaloudet 

PROC ei soveltuva tähän altistumisskenaarioon (AS)  

PC 20, 35, 39 (neutralisaatioaineet, puhdistustuotteet, kosmetiikka, henkilökohtaisia hygieniatuotteita). Muut 

PC:t jätetään ilman tarkempaa huomiota tässä altistumisskenaariossa. Tästä huolimatta NaOH:a saatetaan 

käyttää toisienkin PC:n kanssa matalissa pitoisuuksissa ts. PC3 (0,01% saakka), PC8 (0,1% saakka), PC28 ja 

PC31 (0,002% saakka), mutta sitä saatetaan käyttää myös jäljellä olevien tuoteluokkien kanssa (PC 0-40). 

Esineluokka (AC) ei ole soveltuva tähän altistumisen arviointiin altistumisskenaarioon (AS) 

1.4.1.2 Altistumisskenaariossa kuvattujen prosessien, toimintojen, sekä toimintaolosuhteiden selvitys   

NaOH:a (100% asti) on lisäksi kulutuskäytössä. Sitä käytetän kotona viemäriputkien puhdistuksessa, puun 

käsittelyssä ja siitä tehdään myös saippuaa kotona (Keskin et al., 1991; Hansen et al., 1991; Kavin et al., 

1996). NaOH on lisäksi käytössä akuissa ja uuninpuhdistinlapuissa (Vilogi et al., 1985). Seuraavat 

käyttötarkoitukset esitellään lyhyesti: 

1.4.1.2.1 Lattianirroitustuotteet 

Lattianirroittimia käyteään irroittamaan vanha pinnoite lattiasta. Natriumhydroksidin suurin pitoisuus niissä on 

10%, ja olohuoneen lattiaan (n.22 m
2
) tarvittaan 550 g tuotetta. Tässä käytetään laimentamatonta tuotetta, joka 

levitetään kankaalle ja hierotaan manuaalisesti lattiaan. 

1.4.1.2.2 Hiuksien suoristimet 

Hiuksien suoristusaineiden suurin natriumhydroksidipitoisuus on kuluttajakäytössä 2% (EU:n 

kosmetiikkadirektiivi). Kaustisena kemikaalina natriumhydroksidi itseasiassa pehmentää hiuskuituja, mutta 

samalla se aiheuttaa hiuksien turpoamisen. Kun natriumhydroksidiliuosta levitetään hiuksiin, se tunkeutuu 

hiuksien sisempiin kerroksiin ja rikkoo sidoksia. Mainittu sisempi kerros on itseasiassa keskimmäinen 

sisemmästä hiuksen kerroksesta joka tuo hiuksiin vahvuutta, taipuisuutta ja kiharuutta. 

1.4.1.2.3 Uuninpuhdistajat  

Uuninpuhdistajat ovat voimakkaita rasvanpoistajia ja ne ovat soveltuvia lian poistamiseen uuneista, grilleistä 

yms. Uuninpuhdistajat sisältävät vahvasti emäksisiä ainesosia, jotka ovat välttämättömiä irroittamaan 

palanutta likaa. Näitä tuotteita on olemassa sekä laukaisusuiheina, että suihkepulloissa. Suihkepulloa (spray) 

käytettäessä kohdepinnalle muodostuu vaahtoa, jonka annetaan vaikuttaa uunissa 30 minuuttia pitäen luukkua 

kiinni. Tämän jälkeen uuni pyyhitään puhtaaksi kostealla rätillä tai sienellä, joka tulee huuhdella usein. Suurin 

natriumhydroksidipitoisuus suihkepullossa on 5%. Altistumislaskelmia varten tuotteen oletetaan sisältävän 

0,83% NaOH:a (joka on 2,5% 33% NaOH-vesiliuosta). Tuote on maidonvalkoista hyytelömäistä nestettä, 

jonka geelimäinen muoto tuottaa suurempia pisaroita suihkutettaessa (100% >10 um). Käyttötiheys on kerran 

päivässä, ja suihkutuksen kesto on 2 minuuttia kerrallaan. Suihkutettaessa kylmään uuniin on mahdollista 

altistua käsien kautta, kun käsikäyttöinen suihkepullo tuottaa jopa 1g tuotetta sekunnissa. 

1.4.1.2.4 Viemäriputkien avaajat 

Viemäriputkien avaajat avaavat hitaasti imevät sekä tukkeutuneet putket liuottamalla ja irroittamalla rasvat 

sekä orgaanisen jätteen. Näitä aineita on erilaisia, osa sisältää natriumhydroksidia kun taas osa rikkihappoa. 

Nestemäiset avaaja-aineet sisältävät enintään 30% NaOH:a, ja niiden käyttö on rinnastettavissa toisten 

nestemäisten puhdistusaineiden käytön kanssa. Viemäriputken puhdistajaa tulee laskea hitaasti viemäriin ja 

antaa sen vaikuttaa ainakin 15 minuuttia jotta tukos irtoaa. Pelleteillä, joita on myös mahdollista käyttää tähän 

tarkoitukseen, voi olla jopa 100% pitoisuus. 

1.4.1.2.5 Muut puhdistusaineet 

NaOH:a käytetään useiden puhdistusaineiden valmistusvaiheissa, vaikka sen pitoisuudet ovat yleensä matalia 

ja sen tarkoitus onkin usein pH:n säätely. Käytetyt määrät reagoivat muiden ainesosien kanssa happo-emäs–

reaktioissa ja teknisesti NaOH:a ei jää lopputuotteeseen. Hypokloriittiset lopputuotteet saattavat silti sisältää 

0,25-0,45% natriumhydroksidia. Joissakin wc-puhdistusaineissa saattaa olla jopa 1,1%, ja tietyissä saippuoissa 

jopa 0,5% natriumhydroksidia lopputuotteesta. 
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1.4.1.2.6 NaOH kuluttajakäyttö, käyttöikä ja jätevaihe akuissa käytettynä 

Natriumhydroksidin vesiliuosta käytetään elektrolyyttinä alkaalisissa akuissa, jotka pohjautuvat nikkeli-

kadmium, sekä litium-sinkki yhdistelmiin. Vaikka kaliumhydroksidia pidetään natriumhydroksidia 

parempana, NaOH saattaa silti olla osana alkali-akkuja. Mikäli näin on, on aine silti tiukasti akun sisällä eikä 

se pääse kosketuksiin käyttäjän kanssa. 

Natriumhydroksidin teollinen ja ammattimainen käyttö akuissa (mukaanlukien kierrätys) käsitellään 

altistumisskenaariossa 3. Tämä altistumisskenaario keskittyy edellämainitun kulutuskäyttöön, käyttöikään, 

sekä käytön jälkeiseen vaiheeseen. Kun otetaan huomioon, että tällaisissa tuotteissa NaOH on tiukasti tuotteen 

sisällä myös näissä vaiheissa, on altistuminen natriumhydroksidille, sekä sen mahdollisuus minimaalinen. 

1.4.1.3 Riskienhallintamenetelmät 

1.4.1.3.1 Kuluttajiin liittyvät riskienhallintamenetelmät  (lukuunottamatta akkuja) 

Kuluttajiin liittyvät riskienhallintamenetelmät ovat pääsääntöisesti ehkäisemässä onnettomuuksia. 

Tuotesuunnitteluun liittyviä menetelmiä 

• On käytettävä kestäviä pakkausmerkintöjä, sekä pakkausta joka kestää normaaliolosuhteet säilytyksessä ja 

käytössä. Laaduton pakkausmerkintä saattaa aiheuttaa tärkeiden ohjeiden, sekä varoitustekstien ennenaikaisen 

kulumisen. 

• On vaadittu että sellaisissa kotitalouskemikaaleissa, jotka sisältävät natriumhydroksidia enemmäin kuin 

2% ja jotka saattavat joutua lasten ulottuville, on sekä lapsiturvallinen suljin (tällä hetkellä käytössä) että 

näkövammaisille soveltuva varoitusteksti (Direktiivin 1999/45/EC teknisen kehityksen mukaisesti, liite IV, 

Osa A ja Direktiivin 67/548 Artikla 15(2) jossa käsitellään vaarallisia käyttötarkoituksia ja aineita 

kotitalouskäytössä). Tämä ehkäisisi lapsiin, sekä muihin herkkiin ryhmiin kohdistuvia onnettomuuksia.  

• Vaaditaan että parannellut ohjeet, sekä tuotetiedot tarjotaan aina asiakkaille. Tämä voi selvästi vähentää 

väärinkäyttöriskiä. Jotta onnettomuuksia joissa lapset tai vanhukset ovat osallisena saadaan ennestään 

vähennettyä, on suositeltavaa käyttää näitä tuotteita heidän ulottumattomissaan. Käyttöohjeissa tulisi olla 

maininta vaarallisista yhdisteistä ehkäisemässä natriumhydroksidin väärinkäyttöä. 

• On suositeltavaa toimittaa ainoastaan hyvin viskoosisia valmisteita 

• On suositeltavaa toimittaa vain pieniä määriä kerrallaan  

Ohjeistuksia kuluttajille  

• Pidä poissa lasten ulottuvilta. 

• Älä laita tuotetta ilmastoinnin aukkojen läheisyyteen. 

Normaaleissa kulutusoloissa vaadittu PPE 
 

 NaOH-pitoisuus 

tuotteessa > 2% 

NaOH-pitoisuus 

tuotteessa välillä 

0.5% ja 2% 

NaOH-pitoisuus 

tuotteessa 

<0,5% 

Hengitystien suojaus: Pölyä tai aerosolia muodostuessa 

(esim. suihkutus): käytä suodattimella (P2) varustettua 

hengityssuojausta. 

tarvitaan hyvä käytäntö ei 

Käsien suojaus: Käytä läpäisemättömiä 

kemikaalisuojahanskoja, mikäli ihokosketuksen 

mahdollisuus. 

tarvitaan hyvä käytäntö ei 

Silmien suojus: Käytä tiukasti istuvia suojalaseja tai 

kasvomaskia, mikäli roiskeita saattaa esiintyä. 

tarvitaan hyvä käytäntö ei 

1.4.1.3.2 Kuluttajiin liittyvät (akut) 

Menetelmät tuotteen suunnitteluun liittyen: vaaditaan käytettäväksi täysin tiivistettyjä osia joilla on pitkä 

huoltoväli. 

1.4.1.3.3 Ympäristöön liittyvät riskienhallintamenetelmät 

Ympäristöön liittyviä erityisiä riskienhallintamenetelmiä ei ole. 

1.4.1.4 Jätevaiheeseen liittyvät menetelmät  

Tämä materiaali ja sen säiliö on tuhottava turvallisesti (ts. palauttamalla kierrätyskeskukseen), mutta mikäli 

säiliö on tyhjä, poista kuten tavallisen jätehuollon mukana. 

Akkuja tulisi kierrättää niin paljon kuin mahdollista (ts. palauttamalla paikalliseen kierrätyskeskukseen). 

NaOH:n takaisin saaminen alkaaliakuista sisältää elektrolyytin tyhjentämisen, keräämisen ja sen 
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neutralisoinnin käyttämällä rikkihappoa ja hiilidioksidia. Tähän liittyvää työperäistä altistumista käsitellään 

NaOH:n teollisen ja ammattikäytön altistumisskenaariossa.  

 

1.4.2 Altistumisen arviointi 

1.4.2.1 Kuluttajan altistuminen 

Kuluttajan altistumisen ollessa kyseessä on tärkeää muistaa, että natriumhydroksidille altistuminen on 

ulkoista. Kosketus kudoksen ja veden kanssa tuottaa natrium- ja hydroksidi-ioneja. Näitä kumpaakin on 

runsaasti ennestään kehossa. 

Merkittävä määrä natriumia päätyy kehoon ravinnon välityksellä, sillä keskimääräisesti se on 3,1-6,0 g/päivä 

(Fodor et al. (1999)). NaOH EU RAR (2007) on laskettu ulkoisia altistumispitoisuuksia mg/kg, ja sitä on 

verrattu natriumin saantiin ruoan välityksellä jotta on havaittu tämän altistumistavan merkittävyys. Useita 

mahdollisuuksia tarkasteltiin: lattianirroittimet, hiuksien suoristusaineet, uuninpuhdistajat ja viemäriputkien 

avaajat. Kokonaisuutena todettiin, että natriumin saanti sitä sisällään pitävien tuotteiden välityksellä on 

merkityksetön verrattuna natriumionien päivittäiseen saantiin ravinnon välityksellä (EU RAR, 2007). 

Natriumin saanti suun kautta jätetään tämän asiakirjan ulkopuolelle tästä lähtien. 

Koska vahingossa tapahtuva altistuminen on usein jätetty EU:n kemikaalien turvallisuusarvioinnin ulkopuolelle, 

mutta se sisältyy EU RAR:n (2007, Kohta 4.1.3.2, sivut 59-62), vahingossa tapahtuvaa altistumista ei käsitellä 

enempää tässä asiakirjassa. Tästä huolimatta sellaiset kuluttajiin liittyvät riskienhallintamenetelmät, jotka 

tunnistetaan NaOH-riskienvähennysstrategiaan (EU RRS, 2008) kuuluviksi sisältyvät tähän. 

1.4.2.1.1 Akuutti/lyhytaikainen altistuminen 

Akuutti/lyhytkestoinen altistuminen arvioitiin vain kaikkein kriittisimmän käytön osalta: NaOH:n käyttö 

suihkeena uuninpuhdistimissa, ja siitä johtuva hengitysteiden kautta tapahtuva altistuminen arvioitiin 

käyttämällä erilaisia mallinnustapoja: 

1) ConsExpo-ohjelma (versio 4.1, http://www.consexpo.nl; Proud’homme de Lodder et al., 2006): 

vakiotuote: uunin puhdistaja (käyttö suihkuttamalla), vakioarvot pätevät kaasusumuttimeen 

2) SprayExpo (Koch et al., 2004): päästökuvio: seinä (korvaa tässä mainitun käytön) 

Käyttöehdot ja syöttöparametrit  

Käyttöehdot antoi tuotteen valmistaja, kuten alla olevasta taulukosta käy ilmi. Tässä taulukossa on listattu 

ainoastaan spesifit arvot ja niiden perustelut, mutta se ei sisällä eri mallinnuksien käyttämiä vakioarvoja: 
 

Parametri Arvo 

Pakkaus 375 ml kaasusumutin 

Käytetty määrä 120 g 
1
 

Suihkutuksen kesto 120 sec 
1
 

Laskennallinen massan muodostuksen arvo 1 g/sec 
1
 

Kasvojen etäisyys suuttimesta 0,5 m 

Uunin seinän etäisyys suuttimesta 0,3 m 

Painon osan yhdiste  0,025 (2,5% ainesosan (33% NaOH) oletetaan olevan 

mahdollisesti ärsyttävä) 

Hiukkaskokojakauman mediaani 273 µm 
1
 (kolmen mittauksen keskiarvo yhdestä pakkauksesta; 

matalin arvo testattu) 

Mediaanin variaatiokerroin (osa)  1,15 
1
 (ks teksti) 

Partikkelin enimmäiskoko 670 µm (arvioitu graafisesta pisaroiden kokojakaumasta) 

Huoneen tilavuus  15 m
3
 
2
 

Ilmanvaihto 2,5/h (ConsExpo vakio, käytetty lisäksi SprayExpo:n) 

Hengityksen katkaistu läpimitta 670 µm (asetettu jakelun maksimiarvolle, sillä nenän 

altistuminen on arvioitu) 
1
 Nämä tiedot poikkeavat mallinnuksien vakioarvoista. SprayExpo vaatii 300 sekunnin minimi suihkutusajan. Jotta 

käytetty kokonaismäärä pysyi 120g:ssa, massanluontiarvoa pienennettiin tässä mallinnuksessa. 
2
 Tämä on ConsExpo:n vakioarvo keittiölle. Huoneen koko SprayExpo:ssa (pienin mahdollinen huonekorkeus: 3 m) 

otettiin käyttöön tässä, jotta saatiin identtinen arvo tälle huoneelle. 

Tuotespesifit tiedot eroavat siitä mitä käytettiin ConsExpo 4.1:ssa (Proud’homme de Lodder et al., 2006). 

Näiden tekijät ilmoittavat massanluontiarvoksi 0,78 g/sek tavalliselle uuninpuhdistajalle. Tähän otettu arvo on 

hieman korkeampi, mutta silti matalampi kuin 1,28 g/sek jonka samat valmistajat antavat 

http://www.consexpo.nl/
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rasvanpoistosuihkeelleen. 

Partikkelien kokojakauma otettiin tuotespesifeistä mittauksista. Testi sisälsi kolme erilaista tuotteen pakkausta, 

joista jokaista testattiin kolmella eri menetelmällä. Lisäksi mittauksia suoritettiin 10 ja 20 cm etäisyyksillä 

suuttimen ja lasersäteen välillä. Altistumisarviointiin otettiin 10 cm etäisyys ja sen matalin arvo (keskiarvo 

kolmesta) valittiin. 

Vastaavaa jakaumaa kuvaa (pyöristetty 3:en lukuja selkeyttämään): 

• a 10
th
 prosenttiosuus 103 µm 

• a 50
th
 prosenttiosuus 273 µm 

• a 90
th
 prosenttiosuus 314 µm 

Olettaen lognormaalia jakaumaa (Proud’homme de Lodder et al., 2006), ohjelma @risk (versio 4.5.2, 

Pallisade Corporation, 2002) käytettiin määrittämään “tuotespesifi jakauma” seuraavilla arvoilla: 

• Mediaani = 273 µm 

• 10th prosenttiosuus: 104 µm 

• μ = ln(GM) (vastaa  ln(mediaania)) = ln(273) = 5,61 

• δ = ln(GSD) = 0,75 

joka johtaa 314 keskihajontaan ja tuottaa (314/273 =) 1,15 C.V.:n (jälkimäinen vaaditaan ConsExpo-

ohjelmaan). @risk–ohjelma mahdollistaa myös määriteltyjen kokoluokkien prosentuaaliosuuksien saannin 

(jotka vaaditaan SprayExpo mallinnukseen). 

Katso tarkemmat mallinnustulokset kummankin mallin osalta liitteestä. Huomautus: Mallinnuksissa käytettiin 2,5% 

pitoisuutta (33% NaOH:a vedessä). Tulokset jaettiin näin ollen 3:lla jotta saatiin Taulukossa 15 näkyvät tulokset. 

Muita altistumisen arviointeja 

EU:n riskienarviointiraportti (2007) natriumhydroksidista arvioi työperäistä altistumista käytettäessä NaOH-

pitoisia uuninpuhdistusaineita. Sen arvio perustuu oletettuun 10 mg/m
3
 altistumispitoisuuteen aerosoleilla. 

Tämä arvo on saatu spraymaaleilla suoritetuilla kokeilla. Uuninpuhdistajan natriumhydroksidipitoisuuden 

ollessa 3%, sekä haihtumattomia aineita 30%, lyhytkestoinen (suihkutuksen aikainen) hengitysteiden kautta 

tapahtuva altistuminen arvioitiin olevan 1 mg/m
3
. 

Vastaavasti NaOH-pitoisuudella 0,83% (tämä tuote) seuraa hengitystiealtistuminen pitoisuudella 0,3 mg/m
3
. 

Mallinnuksen tulokset 

Eri mallinnustapoihin liittyvät tulokset näkyvät Taulukossa 15. Ainesosan pitoisuutta 2,5% (ainesosan ollessa 

33% NaOH:a vedessä) käytettiin mallinnuksessa. Näin ollen mallinnuksen tulokset jaettiin kolmella jotta 

saavutettiin puhtaan NaOH:n arvot. 

Taulukko 15. Asiakkaiden akuutit altistumispitoisuudet 

Altistumis-

tavat 

Arvioidut altistumispitoisuudet Mitatut 

altistumispitoisuudet 

Selvitys / mitatun datan lähde  

Arvo Yksikkö Arvo Yksikkö 

Hengitys-

tiealtistu-

minen 

0,012 (keskiarvo) * 

0,33 (huippupitoisuus) 

mg/m
3
   ConsExpo 4.1: Suihkutusta 

2 minuuttia, 60 minuuttia altistumista 

1,6 mg/m
3
   SuihkeExpo: Suihkutusajan 

keskiarvo (5 minuuttia) 

0,3 mg/m
3
   EU RAR, 2007 mukaisesti 

* 0,012 mg/m
3
 kuvaa keskiarvoa 60 min kokonaisaltistumisajalle, kuten laskettuna ConsExpo:lla ja sisältäen myös 

58 min ilman käyttöä. Koska tässä haetaan keskiarvollista pitoisuutta, korkein pitoisuus (0,33 mg/m
3
) otettiin käyttöön 

varovaisena arviona keskimääräisestä pitoisuudesta.  

Lyhytaikaisien altistumisarvojen yhteenveto  

Taulukko 16. Asiakkaiden akuuttien altistumispitoisuuksien yhteenveto  

Altistumistavat Pitoisuudet Perustelu 

Oraalinen altistuminen (mg/kg bw/d)  Ei sovellettavissa 

Paikallinen iho-altistuminen (mg/cm
2
)  Ei sovellettavissa 

Systemaattinen iho-altistuminen (mg/kg) w/d)  Ei sovellettavissa 

Hengitystiealtistuminen (mg/m
3
) 0,3-1,6 Kts. mallinnuksen tulokset yllä 
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1.4.2.1.2 Pitkäaikainen altistuminen 

Altistuminen uuninpuhdistajalle rajoittuu muutamaan minuuttiin kerrallaan ja vain yhteen kertaan päivässä 

(pahin-mahdollinen oletus, olettaen matalaa, vain kerran viikossa tapahtuvaa kohtuullista käyttöä). Näin ollen 

pitkäkestoista altistumista ei tarvitse ottaa huomioon. 

NaOH:n ei oleteta olevan systemaattisesti kehossa normaaleissa käyttö- ja käsittelyolosuhteissa ja näin ollen 

sen systemaattiset seuraukset iho- tai hengitystiealtistumisen osalta eivät ole odotettavia.  

Mikäli suositeltuja RMM:iä noudatetaan, paikallinen altistuminen hengitysteiden kautta ei ole suurempi kuin 

hengitysteiden kautta tapahtuva altistuminen skenaariossa AS3. Tästä syystä kuluttajan altistumista 

hengitysteiden välityksellä ei kvantitatiivisesti käsitellä enempää.  

Kuluttajan altistuminen natriumhydroksidille akkujen välityksellä on olematon, sillä akut ja patterit ovat 

suljettuja tavaroita joilla on pitkä huoltoväli. 

1.4.2.2 Ihmisen epäsuora altistuminen ympäristön kautta (oraalinen)  

Ihmisen epäsuora altistuminen esimerkiksi juomaveden kautta ei ole merkittävä NaOH:n tapauksessa. Kaikki 

mahdolliset altistumiset ympäristöpäästöjen seurauksena ovat merkityksellisiä ainoastaan paikallisessa 

mittakaavassa. Lisäksi kaikki pH-vaikutukset neutralisoituvat vedessä alueellisessa mittakaavassa. Näin ollen 

epäsuora altistuminen ympäristön kautta (oraalinen) ei ole merkityksellinen NaOH:n ollessa kyseessä (EU 

RAR, 2007). 

1.4.2.3 Ympäristön altistuminen 

Kuluttajakäyttö viittaa tuotteisiin, jotka on jo laimennettuja ja näin ollen neutralisoituvat nopeasti viemäreissä 

jo ennen kulkeutumistaan WWTP:n tai pintaveteen. 
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1.5 Alueelliset altistumispitoisuudet 
 

Kaikki mahdolliset vaikutukset oletetaan näkyvän paikallisella mittakaavalla, ja näin ollen alueellista tai sitä 

suurempaa mittakaavaa ei katsottu tarpeelliseksi lisätä riskien arviointiin (EU RAR, 2007). Oletettuja 

ympäristöllisiä pitoisuuksia (PECt) ei voida laskea. Ainoastaan yhteenveto mitatuista tasoista on tarjottu (EU 

RAR, 2007). 

Tuotannon ja käytön aikaiset päästöt koskevat pääasiassa vesistöjä. Muita antropogeenisiä natriumin lähteitä 

ovat esimerkiksi kaivostoiminta ja maantiesuolan käyttö (natriumkloridi). Vedessä (mukaanlukien sedimentin 

huokosissa oleva vesi) NaOH hajoaa natriumioneiksi (Na
+
) ja hydroksyyli-ioneiksi (OH

-
), joita kumpaakin 

esiintyy luonnossa laajalti. 

1.5.1 Makea vesi (pintavedet) 

Ympäristön hdroksyyli-ionipitoisuus (OH
-
) on määritelty laajasti pH-mittauksin. Geokemialliset, hydrologiset 

ja/tai biologiset prosessit määrittävät pääasiassa vesistöjen ekosysteemien pH:n. PH on hyvin tärkeä vesistöjen 

ekosysteemien parametri ja se onkin vedenlaatua mittaavien ohjelmien standardiparametri. Maailman 

tärkeimmät vesistöekosysteemit omaavat keskimääräiset pH-arvot väliltä 6,5 ja 8,3, mutta myös matalampia ja 

korkeampia arvoja on mitattu muissa vesistöjen ekosysteemeissä. Näissä ekosysteemeissä, jotka sisältävät 

liuenneita orgaanisia happoja, on mitattu alle 4,0 pH arvoja, kun taas korkean khlorofyllipitoisuuden ansiosta 

bikarbonaattiassimilaatio saattaa tuottaa 9,0, tai korkeampia pH-arvoja keskipäivällä (OECD, 2002, UNEP 

1995). 

Natriumia (Na
+
) on lisäksi mitattu runsaasti makean veden ekosysteemeissä. Esimerkiksi 10 prosenttiosuuden, 

keskiarvon, sekä 90 prosenttiosuuden pitoisuuksia yhteensä 75 joesta Pohjois-Amerikassa, Etelä-Amerikassa, 

Aasiassa, Afrikassa, Euroopassa ja Oseaniassa olivat 1,5, 28 and 68 mg/l, vastaavasti (OECD, 2002, UNEP, 

1995). 

Euroopan sisävesien ollessa kyseessä, on käytettävissä laajat tietokannat fysiokemiallisista ominaisuuksista. 

Nämä sisältävät pH:n, kovuuden (laskettuna mitatusta kalsiumista ja magnesiumpitoisuudesta), emäksisyyden 

(perustuu happo-emäs titraatioon tai laskelmiin kalsiumpitoisuudesta), sekä natriumpitoisuuden. EU:n 

riskienarviointiraportin puitteissa sinkkimetallin osalta (Hollanti, 2004), tiedot fysiokemiallisista 

ominaisuuksista sisävesissä yksittäisten Euroopan maiden, sekä niiden yhdistetty data on kerätty ja raportoitu 

De Schampelaere et al. (2003) ja Heijerick et al. (2003) toimesta. Yhdistetty tieto edellä mainituista 

ominaisuuksista, joista kaikki ovat merkittäviä pH:n muutoksien osalta, näkyy Taulukossa 17. Tämän taulukon 

tiedot perustuvat vuosien 1991-1996 tietoihin 411:stä sijainnista Euroopassa ja on poimittu ‘GEMS/Water -

tietokannasta’ (Global Environmental Monitoring System), joka on pääasiassa kohdistettu suuriin 

jokijärjestelmiin. Korrelaatioanalyysi näistä tiedoista osoittaa, että Taulukossa 17 listatut parametrit ovat 

positiivisesti korreloivia, eli kasvava pH liittyy kasvaviin Ca, Mg ja Na –pitoisuuksiin, sekä kohonneeseen 

veden kovuuteen ja alkaalisuuteen (De Schampelaere et al., 2003; Heijerick et al., 2003). 

Variaatio yllä mainituissa, monien Euroopan maiden suuriin jokijärjestelmiin liittyvissä, fysiokemiallisissa 

ominaisuuksissa on suhteellisen pieni, lukuunottamatta muutamaa aluetta Pohjoismaissa (Tanska, Ruotsi, 

Norja ja Suomi), joiden vedet ovat pehmeitä. Toisin sanoen kovuus on <24 mg CaCO3/l ja pH matala. 

Esimerkiksi Ruotsissa 50 prosenttiosuus kovuuteen liittyen on 15 mg CaCO3/l, joka on 10 kertaa matalampi 

kuin koko Euroopan vastaava. Ruotsissa 50 prosenttiosuuden arvo pH:lle on hieman alle 7, joka on arviolta 1 

pH yksikön matalampi kuin koko Euroopassa (De Schampelaere et al., 2003; Heijerick et al., 2003; Hollanti, 

2004). 

Tiedot pH:n osalta (ja joidenkin laitosten tiedot emäksisyydestä) vesistöistä jotka vastaanottavat päästöjä 

NaOH-tuottajilta on annettu Taulukossa 17. Kaikissa paitsi kolmessa näistä vesistöistä pH–arvot ovat 

saatavilla ja ne ovat välillä 6,5-8,5. Näissä vesistöissä, jotka pitävät sisällään sekä makeita pintavesiä että 

merivettä, on jokaisessa huomattavasti kapeammat raja-arvot pH:n osalta. Yleensä yhden pH-yksikön sisällä 

(useimmat vesistöt: pH raja-arvot ovat 7,0 – 8,0). Näin ollen suurimmassa osassa vastaanottavia vesistöjä pH-

arvot ovat välillä, joka on odotettu suurimmalla osalla EU –alueen vesistöistä (ks Taulukko 17). Yhdessä 

joessa pH:n raja-arvot olivat välillä 6,5-9,0 ja kahdessa vesistössä oli vieläkin suuremmat raja-arvot , 4,2-9,2 

järvessä ja 4,5-10,0 toisessa mainitsemattomassa vesistössä. Natriumpitoisuuksista vastaanottavissa vesissä ei 

ole tietoa NaOH tuotantolaitoksien osalta (kysmystä natriumpitoisuudesta ei sisällytetty kyselyyn). 
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Taulukko 17. Euroopan makeavesien fysiokemialliset ominaisuudet (De Schampelaere et al., 2003; 

Heijerick et al., 2003) (EU RAR, 2007) 

Prosenttiosuuden 

arvo  

pH Kovuus1 (mg/l, 

СаСОз) 

Alkaalisuus (mg/l, 

СаСОз) 

Ca (mg/l) Mg 

(mg/l) 

Na (mg/l) 

5
th
 prosenttiosuus 6,9 26 3 8 1.5 3 

10
th
 prosenttiosuus 7,0 41 6 13 2 5 

20
th
 prosenttiosuus 7,2 70 15 23 3 7 

30
th
 prosenttiosuus 7,5 97 31 32 4 10 

40
th
 prosenttiosuus 7,7 126 53 42 5 13 

50
th
 prosenttiosuus 7,8 153 82 51 6 17 

60
th
 prosenttiosuus 7,9 184 119 62 7 22 

70
th
 prosenttiosuus 7,9 216 165 73 8 29 

80
th
 prosenttiosuus 8,0 257 225 86 10 40 

90
th
 prosenttiosuus 8,1 308 306 103 12 63 

95
th
 prosenttiosuus 8,2 353 362 116 15 90 

1)   Kovuus: kokonaiskovuus, laskettu Ca ja Mg –pitoisuuksista 

1.5.2 Merivesi 

Yli 97% mailman merivesistä omaa 35%, tai matalamman suolapitoisuuden (määrän liuenneita epäorgaanisia 

ainesosia). Yleisesti käytössä olevat suolaisuuteen perustuvat vesityyppien luokitukset ovat seuraavat; 

Merivesi; suolaisuus > 20 
o
/oo, Murtovesi: suolapitoisuus 5-20 

o
/oo ja makeavesi: suolapitoisuus < 5 

o
/oo). 

Merivesi koostuu suurelta osin  (35 0/00) Cl
-
 (19,35 g/kg), Na

+
 (10,77 g/kg), SO4

2-
 (2,71 g/kg), Mg

2+
 

(1,29 g/kg), Ca
2+

 (0,41 g/kg), K
+
 (0,40 g/kg), sekä HCO3

-
 (0,142 g/kg, joka on karbonaattiemäksisyys 

ilmaistuna kuin se olisi kaikki HCO3
-
:ta, tämän ollessa hallitseva merivedessä; CO2 ja CO3

2-
 -pitoisuudet 

merivedessä ovat hyvin matalia verrattuna HCO3
-
:n vastaavaan) (Stumm et al., 1981). 

Meriveden pH on normaalisti välillä 8,0 ja 8,3, joka on hyvin lähellä 80 ja 90-prosenttiosuuden arvoja 

Euroopan makeavesissä (8.0-8.2, Taulukossa). Raportoitu kokonaisraja-arvo meriveden pH:lle on 7,5-9,5 

(Caldeira et al., 1999) ja lukuisat internet-lähteet). Natriumpitoisuus (Na) merivedessä (10,770 mg/kg, vastaa 

10,450 mg/l) on 115-kertaa suurempi kuin 95-prosenttiosuuden arvo Euroopan makeavesissä (90 mg/l). 

Meriveden bikarbonaattipitoisuus (HCO3
-
) (142 mg/kg, vastaa 137 mg/l) on keskiarvollisen pitoisuuden 

(106 mg/l), sekä Euroopan makeavesien 90-prosenttiosuuden välissä HCO3
-
:n osalta (195 mg/l), joka viittaa 

meriveden suhteellisen korkeaan puskurointikykyyn. Meriveden kokonaiskovuus (6,100 mg/l, CaCO3:ta, 

laskettu Ca ja Mg -pitoisuuksista) on 17-kertaa korkeampi kuin EU:n makeavesien 95-prosenttiosuuden arvo, 

syynä huomatavasti korkeampi Ca ja erityisesti Mg –pitoisuus kuin makeavesissä. 
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Lyhenteet ja lyhennelmät 

AC Esineluokka (article category) 

AS Altistumisskenaario 

CEPI Euroopan paperiteollisuuden liitto (Confederation of European Paper Industries) 

CSA kemikaalien turvallisuusarviointi (chemical safety assessment) 

DNEL Johdettu vaikutukseton taso (derived no-effect level) 

EASE Aineen altistumisen ennakko ja arviointi (Estimation and Assessment of Substance Exposure) 

ECETOC Euroopan Ekotoksikologian ja kemikaalitoksikologian keskus (European Centre for 

Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals) 

ERC Ympäristöpäästöluokka (environmental release category) 

EU RAR Eurooppalainen riskienarviointiraportti (European Risk Assessment Report) 

LEV Paikallinen poistoilmatuuletus (local exhaust ventilation) 

OC Toimintaolosuhteet (operational conditions) 

OEL Työperäisen altistumisen rajat (Occupational Exposure Limit) 

PC Kemiallinen tuoteluokka (chemical product category) 

PPE Henkilökohtainen suojavarustus (personal protection equipment) 

PROC Prosessiluokka (process category) 

RMM Riskienhallintamenetelmät (risk management measures) 

RPE Hengityksensuojausvarusteet (respiratory protective equipment) 

SCOEL Työperäisen altistumisrajojen tieteellinen komitea (Scientific Committee on Occupational 

Exposure Limit) 

STP Jätteenhuoltolaitos (sewage treatment plant) 

SU Käyttösektori (sector of use) 

TRA Kohdennettu riskien arviointi (Targeted Risk Assessment) 

TWA value Aikapainotteinen keskiarvo (Time Weighted Average value) 

WWTP Jäteveden puhdistuslaitos (waste water treatment plant) 

 

Tämä käyttöturvallisuustiedote on valmistettu tarjoamaan terveyteen, turvallisuuteen, sekä ympäristöön 

liittyvää tietoa. Annettu tieto vastaa todellista tietoamme ja kokemustamme. Vaikka tässä olevat kuvaukset, 

data, sekä informaatio on annettu hyvässä uskossa, tulee niihin suhtautua silti ainoastaan suuntaa-antavina 

ohjeistuksina. Näin ollen tämä turvallisuustiedote ei taka mitään tiettyjä ominaisuuksia tai laatustandardeja. 

Tässä esitetyn tiedon on tarkoitus kuvata tuotettamme mahdollisien turvallisuusvaatimusten kannalta, mutta 

vastuu tämän tiedon käytöstä ja soveltuvuudesta yhdessä voimassa olevien lakien, sekä säädoksien kanssa 

turvallista työympäristöä luomaan jää asiakkaalle. 

Koska tuotteen käsittely, varastoini, käyttö, sekä hävittäminen on vaikutusmahdollisuutemme ja tietomme 

ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta mihinkään näistä liittyen. 

Huomioi että mikäli tuotetta käytetään muun tuotteen osana, tämän käyttöturvallisuusteidotteen tiedot eivät 

välttämättä päde. 


