
                «КАUSTIК»ΑΕ 
 Βόλγκογκραντ 

 Ημερομηνία έκδοσης: 01.09.2010  

 Ημ/νία αναθεώρησης: 20.01.2017  

Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας 

Υδροξείδιο του νατρίου 
Έκδοση 1.7.  Σελίδα 1 από 16 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ЕС ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1.1 Ταυτοποίηση προϊόντος   

Ονομασία προϊόντος: Υδροξείδιο του νατρίου  

Άλλες ονομασίες: Καυστική σόδα, καυστικό νάτριο, ένυδρο νάτριο 

Αριθμός ΕΚ: 215-185-5 

Ονομασία ΕΚ: Υδροξείδιο του νατρίου 

Αριθμός CAS: 1310-73-2 

Ονομασία CAS: Υδροξείδιο του νατρίου 

Αριθμός RTECS:  WB4900000 

Αριθμός αναφοράς: 01-2119457892-27-0023 

1.2 Χρήσεις της ουσίας  
Στην βιομηχανία το υδροξείδιο του νατρίου χρησιμοποιείται για παράδειγμα για την ρύθμιση του рН, για την 

παραγωγή του βιοντίζελ από φυτικά έλαια, για τον καθαρισμό φιαλών (βιομηχανία τροφίμων), στη βιομηχανία 

χαρτομάζας και χαρτιού, για να στεγνώνει ο αέρας, για την εξαγωγή αλουμίνας, στην κλωστοϋφαντουργία, για 

καθαρισμό δέρματος, για την κατασκευή χημικών (ενδιάμεση χρήση), για την αναγέννηση ρητίνης ή για την 

αποσκλήρυνση του νερού.  

Οι καταναλωτές επίσης το χρησιμοποιούν για αποβαφή και καθαρισμό σωλήνων.  

Συμπληρωματικές πληροφορίες:  Ολόκληρο κείμενο του PROC, ERC; βλέπε το PC και SU στα 

Παραρτήματα του ΣΕ 

1.3 Στοιχεία κατασκευαστή/αντιπροσώπου ΕΚ: 

Κατασκευαστής: «Кaustik»ΑΕ Βόλγκογκραντ 

Διεύθυνση (ταχυδρομική και νομική): Οδός 40 λέτ ΒΛΚΣΜ 57, 400097, Βόλγκογκραντ, 

Ρωσία 

Τηλέφωνο: +7(8442) 40 66 81; fax: (8442) 40 66 03 

Ηλεκτρονική διεύθνση: spk@kaustik.ru 

Επικοινωνία: Αλεξέι Τσεμποταρέβ 

Αντιπρόσωπος ЕΚ: Kaustik Europe 

Διεύθυνση (ταχυδρομική και νομική): Στοκχόλμη 26, 2993 LM Barendrecht, Ολλανδία 

Τηλέφωνο: +31104111114; +31104049922 

Επικοινωνία: Βλαντίμιρ Χόντιρεβ 

1.4 Αριθμός τηλέφωνου επείγουσας ανάγκης +7(8442), 406603 ή 406245 από 8:00 π.μ. έως 5:00 μ.μ., 

ώρα Μόσχας (UTC +3).  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ 

2.1 Ταξινόμηση και επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό CLP 

Το Υδροξείδιο του νατρίου είναι εισηγμένο στο Παράρτημα VI του Κανονισμού (ΕΚ) No 1272/2008 (CLP) 

(Δείκτης № 011-002-00-6). 

Ταξινόμηση 

Τύπος και κατηγορία επικινδυνότητας:  Διάβρωση του δέρματος, κατηγορία 1A 

Δηλώσεις επικινδυνότητας:   H314: Προκαλεί σοβαρά  δερματικά εγκαύματα και  

   οφθαλμικές βλάβες. 

   H290:  Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.  

   H318: Προκαλεί σοβαρές οφθαλμικές βλάβες.  

2.2 Επισήμανση 

Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος 

Εικονογράμματα κινδύνου: GHS05: διάβρωση  

mailto:spk@kaustik.ru
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Ειδικά όρια συγκέντρωσης 

Δερματοπάθειες 1A; H314 (Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα και τα μάτια προκαλεί  σοβαρά 

εγκαύματα): C ≥ 5 % 

Δερματοπάθειες 1B; H314 (Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα και τα μάτια προκαλεί  σοβαρά 

εγκαύματα): 2 % ≤ C < 5 % 

Ερεθισμός του δέρματος 2; H315 (Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος): 0.5 % ≤ C < 2 % 

Ερεθισμός των ματιών 2; H319 (Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό της βλεννογόνου μεμβράνης του 

ματιού): 0.5 % ≤ C < 2 % 

 

2.2 Επισήμανση 

Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος 

Εικονογράμματα κινδύνου: GHS05: διάβρωση  

 

2.3 Άλλοι κίνδυνοι 

2.3.1. Περίληψη και συμπεράσματα για τα κριτήρια χαρακτηρισμού ουσιών ως ΑΒΤ ή αΑαΒ 

Το υδροξείδιο του νατρίου δεν χαρακτηρίζεται ως ΑΒΤ ή αΑαΒ ουσία. 

2.3.2. Προφυλάξεις  

Р260:    Μην  αναπνέετε  σκόνη/ εκνεφώματα. 

Р262:    Να  μην  έρθει  σε  επαφή  με  τα  μάτια,  με  το δέρμα ή με τα ρούχα. 

Р264:    Πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας μετά τον χειρισμό του προϊόντος.  

Р280:    Να  φοράτε  προστατευτικά  γάντια, προστατευτικά  ενδύματα, μέσα  ατομικής 

προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. 

Р284:  [Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού] χρησιμοποιείστε  μέσα  ατομικής  

προστασίας  της αναπνοής. 

Р301+Р330+Р331:  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε 

εμετό. 

Р303+Р361+Р353:  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ  ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:  Βγάλτε  αμέσως  όλα  τα 

μολυσμένα  ρούχα.  Ξεπλύντε  την  επιδερμίδα  με νερό. 

P363:    Πλύνετε  τα  μολυσμένα  ενδύματα  πριν  τα  ξαναχρησιμοποιήσετε. 

Р304+Р340:  ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  ΕΙΣΠΝΟΗΣ:  Μεταφέρατε τον  παθόντα  στον  καθαρό  

αέρα  και  αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 

Р305+Р351+Р338:  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε  προσεκτικά  με  νερό  

για  αρκετά λεπτά.  Εάν  υπάρχουν  φακοί  επαφής, αφαιρέστε  τους,  εφόσον  

είναι  εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 

Р310:    Καλέστε  αμέσως  το  ΚΕΝΤΡΟ  ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό. 

Р390:    Σκουπίστε  τη  χυμένη  ποσότητα  για  να προλάβετε υλικές ζημιές. 

Р402+Р404+ Р420+ Р232:  Αποθηκεύεται σε στεγνό μέρος. Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη. 

Αποθηκεύεται μακριά από άλλα υλικά. Προστετέψτε από την υγρασία. 

Οι ανωτέρω προφυλάξεις ισχύουν για βιομηχανική χρήση. Άλλες ή συμπληρωματικές προφυλάξεις 

μπορεί να είναι πιο κατάλληλοι για επαγγελματική χρήση ή χρήση των καταναλωτών του NaOH. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 

3.1 Oυσία 

Περιεχόμενα συστατικά: Αριθμός CAS  
Αριθμός ΕΚ (EINECS, 

EILINCS) 
Κλάσμα μάζας, % 

Υδροξείδιο του  νατρίου NaOH  1310-73-2 215-185-5 Όχι λιγότερο από 99.0 

Ανθρακικό νάτριο Na2CO3 497-19-8 207-838-8 Όχι περισσότερο από 1.0 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών 

 Ύστερα από εισπνοή 

- Μετακίνηση στον καθαρό αέρα.  
- Παρέχετε τεχνητή αναπνοή ή οξυγόνο εάν χρειάζεται.  
- Τοποθετήστε τον παθόντα σε θέση ανάνηψης, καλύψτε τον και διατηρήστε τον ζεστό. 

- Καλέστε τον ιατρό αμέσως 

 Ύστερα από επαφή με τα μάτια 
- Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. 

- Σε περίπτωση δυσκολίας διατήρησης ανοικτών βλεφάρων, εφαρμόστε ένα αναλγητικό οφθαλμικό  

διάλυμα (oxybuprocaine). 

- Καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων ή ιατρό. 

- Μεταφέρετε τον παθόντα αμέσως στο νοσοκομείο.  

 Ύστερα από επαφή με το δέρμα  
- Αφαιρέστε αμέσως ενδύματα και παπούτσια που έχουν προσβληθεί. 

- Ξεπλύνετε το μολυσμένο δέρμα με άφθονο νερό.  

- Διατηρήστε τον παθόντα ζεστό και σε ήσυχο μέρος.  

- Καλέστε αμέσως ένα ιατρό ή κέντρο δηλητηριάσεων.  

- Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν την επαναχρησιμοποίηση τους.  

 Μετά από κατάποση:  

- Καλέστε αμέσως ένα ιατρό ή κέντρο δηλητηριάσεων.  

- Μεταφέρετε τον παθόντα αμέσως στο νοσοκομείο..  

- Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εάν το εκτεθειμένο άτομο έχει τις 

αισθήσεις του).  

- ΜΗΝ προκαλείτε εμετό.  

- Τεχνητή αναπνοή ή οξυγόνο μπορεί να είναι απαραίτητα. 

Σημειώσεις για τον ιατρό: Καθαρός αέρας, ανάπαυση. Ημι-όρθια θέση. Τεχνητή αναπνοή μπορεί να 

είναι απαραίτητη. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα. 

 

4.2 Τα πιο σοβαρά συμπτώματα και επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: 

Εγκαύματα με φαινόμενα νέκρωσης, να απλώνεται βαθιά σε ιστούς, οι πληγές προκαλούν ουλές. 

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: 

Τσούξιμο στα μάτια, αίσθημα καύσου, δακρύρροια, ισχυρό οίδημα και επιπεφυκίτιδα, θολερότητα του 

κερατοειδούς και βλάβη της ίριδας. Η επαφή διαλυμάτων ή στερεών αλκαλίων με τα μάτια προκαλεί 

χημικά εγκαύματα και chemical burn, ενδεχομένως τύφλωση. 

Σε περίπτωση εισπνοής: 

Βήχας, σπασμοί, ρινίτιδα, δακρύρροια.  

Σε περίπτωση δηλητηρίαση από  το στόμα (από την κατάποση): 

Έγκαυμα των χειλιών, των βλεννογόνων της στοματικής κοιλότητας, του οισοφάγου, του στομαχιού, 

σάλιωμα,  ναυτία και εμετός, συχνά με αίμα, πόνοι στο στόμα, στην κοιλιακή ζώνη, επώδυνη κατάποση, 

painful swallowing, κατάρρευση. 

 

4.3 Ένδειξη της ανάγκης άμεσης ιατρικής φροντίδας: 

Σε περίπτωση δηλητηρίασης, επαφής τους υδροξειδίου του νατρίου με τα μάτια και το δέρμα, άμεση 

ιατρική φροντίδα είναι απαραίτητη. Η απουσία εμφανών σημαδιών ή συμπτωμάτων εγκαύματος δεν 

αποκλείει πραγματική βλάβη των ιστών. 

Ξεκούραση και ιατρική παρακολούθηση είναι συνεπώς απαραίτητες.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 

5.1. Πυροσβεστικά μέσα  

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: 

- Χρησιμοποιήστε μέσα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις συνθήκες και το περιβάλλον. 

Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα: 

- Σταθερής ροή. 

- Νερό μπορεί να είναι αναποτελεσματικό. 

5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία  
- Μη εύφλεκτο.  

- Μη καυστικό.  

- Αντιδρά βίαια με το νερό.  

- Ελευθερώνεται υδρογόνο κατά την αντίδραση με μέταλλα.  

5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες 
- Σε περίπτωση πυρκαγιάς, φοράτε αυτοδύναμη αναπνευστική συσκευή.  

- Χρησιμοποιείτε ατομική προστατευτική εξάρτηση.  

- Φοράτε προστατευτικά και ανθεκτικά στις χημικές ουσίες ενδύματα. 

- Δοχεία ψύξης / δεξαμενές εφοδιασμένες με ακροφύσια ψεκασμού.  

5.4. Ιδιαίτερες οδηγίες 

Δεδομένου ότι το προίον είναι μη εύφλεκτο, χρησιµοποιήστε τα κατάλληλα µέσα για την πρωταρχική 

πηγή της φωτιάς, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους ειδικούς κινδύνους της ουσίας που αναφέρονται 

σε π.5.2. 

Αποφύγετε την μόλυνση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων μενέρο από την πυρόσβεση. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ 

6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και and διαδικασίες έκτακτης  

ανάγκης 

Συστάσεις για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης: 
- Εμποδίστε το επιπλέον χύσιμο ή εκροή, αν είναι ασφαλές 

- Απομακρυνθείτε από ασυμβίβαστες ουσίες.  

Συμβουλές για άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες 
- Μεταφέρετε το προσωπικό σε ασφαλείς χώρους.  

- Κρατήστε τους ανθρώπους μακριά από χυμένο υλικό/διαρροή.  

- Παρέχετε επαρκή εξαερισμό.  

- Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.  
 

6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις 
- Αποφεύγεται η επαφή με το περιβάλλον.  

- Φροντίστε να μην καταλήξει σε τρεχούμενο νερό ή σε αποχέτευση. 

 

6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό 
- Σκουπίσετε και τοποθετήστε σε κατάλληλα δοχεία αποβλήτων.  

- Αποφεύγετε σχηματισμό σκόνης. 

- Διατηρείτε σε κατάλληλα επισημασμένα δοχεία. 

- Διατηρείτε σε κατάλληλα κλειστά δοχεία αποβλήτων. 

6.4 Παραπομπή σε άλλες ενότητες 

Για την εξάλειψη των αποβλήτων βλέπε ενότητες 7,8,13. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό  
- Χρησιμοποιείται σε ερμητικά κλειστό σύστημα.  
- Κατά την αραίωση, πάντα προσθέτετε το προϊόν στο νερό. Ποτέ μην προσθέτετε νερό στο προϊόν.  
- Φοράτε τον κατάλληλο εξοπλισμό και χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα υλικά που είναι συμβατά με το  
προϊόν.  
- Μην έρχεστε σε επαφή με ασυμβίβαστα προϊόντα.  
- Κατά προτίμηση μεταφέρετε με αντλία ή μέσω βαρύτητας. 
- Όλες οι εργασίες που αφορούν το προϊόν πρέπει να εκτελούνται με προστατευτικά ενδύματα και IPM. 
7.2. Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων 
Φύλαξη 
- Χρησιμοποιείτε τον αρχικό περιέκτη .  
- Διατηρείτε σε καλά αεριζόμενο χώρο.  
- Διατηρείτε σε ξηρό μέρος.  
- Διατηρείτε σε κατάλληλα επισημασμένα δοχεία. 
- Διατηρείτε τα δοχεία κλειστά.  
- Αποφεύγετε σχηματισμό σκόνης.  
- Διατηρείτε μακριά από ασυμβίβαστα προϊόντα.  
Υλικά συσκευασίας 
Κατάλληλα υλικά: 
- ανοξείδωτο ατσάλι, ερμητικό πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, πλαστικοποιημένες τσάντες από 
πολυπροπυλένιο καθώς και μαλακά δοχεία από πολυπροπυλένιο.  
Ακατάλληλα υλικά:  
- μέταλλα όπως αλουμίνιο,  μαγνήσιο, κασσίτερος, ψευδάργυρος, χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος, χρώμιο.  
- υδατοδιαπερατά υλικά. 
 
7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις 
- Τεχνική λειτουργία της ουσίας (τι κάνει): ενδιάμεσα χημικά προϊόντα, pH-ρυθμιζόμενοι παράγοντες, 
εργαστηριακά χημικά. 
- Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Προμηθευτή. 
- Τα σενάρια έκθεσης για τις προσδιοριζόμενες χρήσεις αναφέρονται στο παράρτημα.  
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
8.1 Παράμετροι ελέγχου 
8.1.1 Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις  (DNEL) 
Εργάτες 
Οξεία/βραχυπρόθεσμη έκθεση (δερματική, εισπνοή – τοπικές και συστηματικές επιπτώσεις)  
Μακροπρόθεσμη έκθεση (δερματική – τοπικές και συστηματικές επιπτώσεις, εισπνοή – συστηματικές 
επιπτώσεις)  
Η εστίαση είναι η εμφάνιση των τοπικών επιπτώσεων μετά από οξέα και επαναλαμβανόμενη έκθεση 
σε εκείνους τους χώρους που παράγεται και/ή χρησιμοποιείται το NaOH. Αυτό συμβαίνει επειδή το 
NaOH δεν αναμένεται να καταστεί συστηματικώς διαθέσιμο στο σώμα υπό τις φυσιολογικές 
συνθήκες χειρισμού και χρήσης.  
DNEL μακροπρόθεσμη εισπνοή =1.0 mg/m³ (τοπικές επιπτώσεις)  
Γενικός πληθυσμός 
Οξεία/βραχυπρόθεσμη έκθεση (δερματική, εισπνοή – συστηματικές επιπτώσεις, δερματική, εισπνοή- 
τοπικές επιπτώσεις)  
Μακροπρόθεσμη έκθεση (δερματική, εισπνοή – συστηματικές επιπτώσεις, δερματική – τοπικές 
επιπτώσεις)  
Επειδή το υδροξείδιο του νατρίου δεν αναμένεται να καταστεί συστηματικώς διαθέσιμο στο σώμα 
υπό τις φυσιολογικές συνθήκες χειρισμού και χρήσης, η εστίαση είναι σε πιθανούς κινδύνους από 
οξεία έκθεση (τοπικές επιπτώσεις).  
DNEL μακροπρόθεσμη εισπνοή=1.0 mg/m³ (τοπικές επιπτώσεις)  
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8.1.2 Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)  
Η PNEC aqua (γλυκό νερό, θαλάσσιο νερό, ακανόνιστη εκροή, εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων): Η τοξικότητα του NaOH μπορεί να αποδοθεί στην αύξηση του pH που οφείλεται στην 

προσθήκη του OH, επειδή οι συγκεντρώσεις του νατρίου είναι πολύ χαμηλές για να εξηγούνται οι 

επιπτώσεις που παρατηρήθηκαν κατά τις μελέτες οξείας τοξικότητας. Η γενική PNEC δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί μόνο από  τα δεδομένα τοξικότητας του NaOH, επειδή το pH των φυσικών υδάτων 

καθώς και η ρυθμιστική ικανότητα των φυσικών υδάτων παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές και  οι 

υδρόβιοι οργανισμοί/οικοσυστήματα είναι προσαρμοσμένα σε αυτές τις συγκεκριμένες φυσικές 

συνθήκες, με αποτέλεσμα να διαφέρουν το pH optima και οι τιμές του pH που είναι ανεκτές.  

Η PNEC (ιζηματοποιημένο (γλυκό/θαλάσσιο νερό), έδαφος): Η υψηλή διαλυτότητα του νερού και η 

πολύ χαμηλή πίεση των ατμών δείχνουν ότι το NaOH βρίσκεται κυρίως στο νερό. Στο νερό 

(συμπεριλαμβανομένου του εδάφους ή ιζηματοποιημένου ενδοπορικού νερού), το NaOH είναι παρόν 

σε μορφή του ιόντος νατρίου (Na
+

) και του ιόντος υδροξυλίου (OH
- 

), επειδή το στερεό NaOH 

διαλύεται γρήγορα και μεταγενέστερα διασπάται σε νερό.  

Η στοματική PNEC: Σύμφωνα με την Έκθεση Αξιολόγησης Κινδύνου της ΕΕ (2007) η  

βιοσυσσώρευση σε οργανισμούς δεν αφορά το NaOH.  

8.1.3 Εθνικά όρια επαγγελματικής έκθεσης OEL 

OEL = 0.5 mg/m
3
   

Τα όρια επαγγελματικής έκθεσης (OELs) στην ΕΕ και Νορβηγία (ACGIH, 2006) 
Κράτος-μέλος της 

ΕΕ 

Μονάδα 

μέτρησης 

TW ST Οριακή 

τιμή 

Αναφορά 

 

Αυστρία mg/m
3
 2 4   

Βέλγιο mg/m
3
   2 ACGIH (2006) 

Τσεχική Δημοκρατία mg/m
3
 1 2  ACGIH (2006) 

Δανία mg/m
3
 2    

Φινλανδία mg/m
3
 2   ACGIH (2006) 

Γαλλία mg/m
3
 2    

Ουγγαρία mg/m
3
 2    

Ιρλανδία mg/m
3
  2  ACGIH (2006) 

Νορβηγία mg/m
3
   2 ACGIH (2006) 

Πολωνία mg/m
3
 0.5 1  ACGIH (2006) 

Πορτογαλία mg/m
3
  2   

Ισπανία mg/m
3
  2  ACGIH (2006) 

Σουηδία mg/m
3
 1  2 ACGIH (2006) 

Ηνωμένο Βασίλειο mg/m
3
  2  ACGIH (2006) 

8.2. Έλεγχοι έκθεσης  

8.2.1. Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι 
- Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό.  

- Εφαρμόστε τεχνικά μέτρα κατάλληλα για τα όρια επαγγελματικής έκθεσης.  

8.2.2. Μέτρα ατομικής προστασίας 

Προστασία των ματιών: 
- Φοράτε προστατευτικά γυαλιά με καλή εφαρμογή  

Προστασία του δέρματος και του σώματος: 
- Φοράτε προστατευτική ποδιά 

- Φοράτε ποδιά/μπότες από πολυβινυλοχλωρίδιο, νεοπρέν εάν υπάρχει σκόνη. 

Προστασία των χεριών: 
- Αδιαπέραστα γάντια 

- Κατάλληλο υλικό: πολυβινυλοχλωρίδιο, νεοπρέν, φυσικό καουτσούκ, βουτυλοκαουτσούκ 

- Ακατάλληλο υλικό: δέρμα 
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Προστασία αναπνοής: 
- Στην περίπτωση σχηματισμού σκόνης ή αερολύματος, χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα αναπνοής 

με φίλτρο εγκεκριμένου τύπου.  

- Συνιστώμενος τύπος φίλτρου: P2 

Μέτρα υγιεινής: 
- Δοχεία ή σταθμοί για την έκπλυση των ματιών εγκεκριμένου προτύπου. 

- Αφαιρέστε αμέσως μολυσμένο ρουχισμό και παπούτσια. 

- Χειριστείτε σύμφωνα με καλή βιομηχανική υγιεινή και μέτρα ασφάλειας. 

8.2.3. Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης 
- Τηρήστε του τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς για τις εκπομπές.  

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες 

 Όνομα Δείκτη  

a)  Περιγραφή Λευκοί κόκκοι σφαιρικής ή ημισφαιρικής 

μορφής, 

 ενδεχομένως με μερικές αποχρώσεις .  

b)  Οσμή Άοσμο. 

c)  Όριο οσμής Δεν υπάρχουν πληροφορίες 

d)  pH > 13 

e)  Σημείο τήξεως, ºС 320-324 

f)  Αρχικό σημείο  βρασμού και όρος βρασμός, ºС 1378-1403 

g)  Σημείο ανάφλεξης Δεν υπάρχουν πληροφορίες  

h)  Ρύθμος εξάτμισης Δεν υπάρχουν πληροφορίες  

i)  Αναφλεξιμότητα  Η ουσία δεν αναφλέγεται 

j)  Ανώτατα/κατώτατα όρια αναφλεξιμότηητας και όρια 

εκρηκτικότητας 

Δεν υπάρχουν πληροφορίες 

k)  Πίεση ατμών Μη χρησιμοποιήσιμο. 

l)  Πυκνότητα ατμών Δεν υπάρχουν πληροφορίες 

m)  Ειδικό βάρος, γραμμαρια/1 κυβικό εκαταστόμετρο 2,02-2,13 

n)  Υδατοδιαλυτότητα mg/l (σε 20 ºС) 522000  

o)  Συντελεστής κατανομής: n-οκτανόλη/νερό Μη χρησιμοποιήσιμο. 

p)  Θερμοκρασία αυτανάφλεξης Δεν υπάρχουν πληροφορίες 

q)  Θερμοκρασία αποσύνθεσης Δεν υπάρχουν πληροφορίες 

r)  Ιξώδες Μη χρησιμοποιήσιμο 

s)  Εκρηκτικές ιδιότητες Δεν εκρήγνυται  

t)  Οξειδωτικές ιδιότητες Μη οξειδωτικό 

 

9.2 Άλλες πληροφορίες  
Αποφύγετε την αποθήκευση και τη μεταφορά σε ανοικτή κατάσταση, επειδή γίνεται η απορρόφηση του 

νερού και του διοξειδίου του άνθρακα του αέρα με εκπομπή θερμότητας. 

Η τυχαία επαφή του προϊόντος με νιτρικό οξύ και  άλλα ισχυρά οξέα πρέπει να αποφεύγεται, εάν η 

αντίδραση με αυτά συνοδεύεται από απελευθέρωση θερμότητας. 

Το NaOH είναι ισχυρή αλκαλική ουσία που διασπάται πλήρως σε νερό  στο ιόν νατρίου (Na
+
) και ιόν 

υδροξυλίου (OH
–
). Η διάλυση/διάσπαση σε νερό είναι έντονα εξώθερμη, οπότε μια έντονη αντίδραση 

συμβαίνει όταν το NaOH προστίθεται στο νερό. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 10: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
10.1 Δραστικότητα: 
- Πιθανός εξωθερμικός κίνδυνος 
- Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. 
10.2. Χημική σταθερότητα 
- Σταθερό υπό τις συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης.  
10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων 
- Ελευθερώνεται υδρογόνο κατά την αντίδραση με μέταλλα. 
- Εξωθερμική αντίδραση με ισχυρά οξέα.  
- Κίνδυνος έντονης αντίδρασης έως έκρηξης.  
- Αντιδρά έντονα με νερό. 
10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν 
- Έκθεση σε υγρασία.  
- Πάγωμα 
10.5. Μη συμβατά υλικά 
- Οξέα, συμπεριλαμβανομένου του οργανικού οξέως 
- Μέταλλα, όπως αργίλιο, μαγνήσιο, κασσίτερος, ψευδάργυρος, άλλα ελαφριά μέταλλα και τα κράματα 
τους.  
10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης 
- Υδρογόνο (ως αποτέλεσμα αντίδρασης με ελαφριά μέταλλα) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 11: ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οξεία τοξικότητα από του 
στόματος: 

LD50 = 40 mg/kg, ποντίκια. 
LDmin = 500 mg/kg, κουνέλια. 
Θανατηφόρα δόση από κατάποση στον άνθρωπο είναι 4.95 mg/kg. 

Σε περίπτωση επαφής με το 
δέρμα: 

Προκαλεί ισχυρό ερεθισμό και χημικά εγκαύματα του δέρματος. 

Σε περίπτωση επαφής με τα 
μάτια: 

Προκαλεί ισχυρό ερεθισμό και χημικά εγκαύματα των ματιών. 

Σε περίπτωση εισπνοής: Οι ατμοί του προϊόντος (αεροζόλ) ερεθίζουν σοβαρά την 
αναπνευστική οδό. 

Ευαισθητοποίηση: Δεν θεωρείται ευαισθητοποιητής του δέρματος. 

Καρκινογένεση  Δεν υπάρχουν πληροφορίες  

Μεταλλαξιγένεση: Τα πειράματα σε ζώα δεν έδειξαν καμιά μεταλλαξιογόνο δράση. Οι 
δοκιμές in vitro δεν έδειξαν καμιά μεταλλαξιογόνο δράση. 

Τοξικότητα για την  
αναπαραγωγή  

Επίδραση στη γονιμότητα, εμβρυοτοξικότητα,  δεν παρατηρείται καμιά 
επίδραση 

Ειδική τοξικότητα στα 
 όργανα στόχους – μία  
εφάπαξ έκθεση 

Εισπνοή: διαβρωτικό 
Στοματικό: διαβρωτικό 
Δερματικό: διαβρωτικό 

Ειδική τοξικότητα στα 
 όργανα στόχους –  
επαναλαμβανόμενη έκθεση 

Μη χρησιμοποιήσιμο 

Έκταση των επικίνδυνων  
επιπτώσεων στον ανθρώπινο 
οργανισμό: 

Το υδροξείδιο του νατρίου είναι πολύ επικίνδυνη ουσία για τον 
ανθρώπινο οργανισμό. Στην περίπτωση επαφής με το δέρμα προκαλεί 
χημικό έγκαυμα, διαλύοντας τις πρωτεΐνες και σχηματίζοντας 
αλβουμίνες.  Κατά την μακροπρόθεσμη έκθεση στο δέρμα μπορεί να 
προκαλέσει έλκη και εκζέματα. Έχει ισχυρή επίδραση στους 
βλεννογόνους, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην αναπνευστική οδό 
και στους πνεύμονες. Ακόμα και η ελάχιστη ποσότητα της καυστικής 
σόδας είναι επικίνδυνη για τα μάτια. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 12: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

12.1 Οικοτοξικότητα 

Οξεία τοξικότητα στα ψάρια: LС50 = 45.4 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Ιριδίζουσα πέστροφα) 96 

ώρες . 

LС50 = 160 mg/l, Carassius auratus (Χρυσόψαρο) 24 ώρες. 

LС50 = 189 mg/l, Leuciscus idus melanotus (Χρυσό orfe) 48 ώρες. 

LС50 = 125 mg/l, Gambusia affinis (Κουνουπόψαρα) 24, 48, 96 ώρες. 

 

Οξεία τοξικότητα στα ασπόνδυλα: EC 40 – 240 mg/l Daphnia magna (Νερόψυλλος ο μέγας). 

LC50 = 40 mg/l Ophryotrocha diadema (Marine πολύχαιτος) 48 

ώρες. 

 

Οξεία τοξικότητα για τους  

μικροοργανισμούς: 

EC50 = 22 mg/l Photobacterium phosphoreum (βακτήριο 

φωταύγειας) 15 λεπτά. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: LС50 30 – 100 mg/l, Crangon (Μαλακόστρακα) και Aster-

oidne (Αστερίας), 48 ώρες. 

 

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα 

αποικοδόμησης 

Μετασχηματίζει στο περιβάλλον. Το προϊόν του μετασχηματισμού 

είναι το ανθρακικό νάτριο. 

 

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Δεν είναι σημαντικό  

 

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος Πολύ κινητό στο έδαφος  και διαλυτό στο νερό όπου γίνεται ο 

ιοντισμός/εξουδετέρωση. Δεν διασκορπίζεται στον αέρα.  

 

12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης 

ΑΒΤ και αΑαΒ 

Αυτή η ουσία δεν θεωρείται ανθεκτική, βιοσυσσωρεύσιμη και 

τοξική (ΑΒΤ). Αυτή η ουσία δεν θεωρείται άκρως ανθεκτική και 

άκρως βιοσυσσωρεύσιμη (αΑαΒ). 

 

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις Δεν υπάρχουν πληροφορίες. 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 13: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων 

Για την εξάλειψη των αποβλήτων βλέπε ενότητες 7,8 
- Αραιώστε με άφθονο νερό. 

- Διαλύματα με υψηλή τιμή του pH πρέπει να εξουδετερωθεί πριν από την απόρριψη.  

- Εξουδετερώστε με οξύ. 

- Σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.  

Μολυσμένη συσκευασία 
- Όπου είναι δυνατόν, η ανακύκλωση είναι προτιμότερη από τη διάθεση ή την αποτέφρωση. 

- Καθαρίστε το δοχείο με νερό. 

- Απορρίψτε το μη χρησιμοποιηθέν προϊόν. 

- Σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Οδική μεταφορά (ARD/RID) 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ (UN): UN 1823 

14.2 Οικεία οναμασία αποστολής και/ή όνομα 

μεταφοράς: 

ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ, ΣΤΕΡΕΟ 

 

14.3 Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας II 

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Δεν υπάρχουν πληροφορίες 

14.6 Ειδηκές προφυλάξεις για τον χρήστη ναι 

 Κωδικός περιορισμού γαλαρίας Е 

 

Εναέρια μεταφορά (AND) 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ UN 1823 

14.2 Οικεία οναμασία αποστολής και/ή όνομα 

μεταφοράς 

ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ, ΣΤΕΡΕΟ 

 

14.3 Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας II 

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Δεν υπάρχουν πληροφορίες 

14.6 Ειδηκές προφυλάξεις για τον χρήστη ναι 

 

Θαλάσσια μεταφορά (IMDG) 

14.1 Αριθμός ΟΗΕ (UN): UN 1823 

14.2 Οικεία οναμασία αποστολής και/ή όνομα 

μεταφοράς: 

ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ, ΣΤΕΡΕΟ 

 

14.3 Κλάση/κλάσεις κινδύνου κατά τη μεταφορά 8 

14.4 Ομάδα συσκευασίας II 

14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Δεν υπάρχουν πληροφορίες 

14.6 Ειδηκές προφυλάξεις για τον χρήστη ναι 

 EmS F-A S-B 

 

14.7 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης  MARPOL 73/78 και του 

κώδικα IBC  

Δεν απαιτείται 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

15.1. Την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον Κανονισμοί / νομοθεσία για την ουσία ή το 

μείγμα 

- Οι Οδηγίες του Συμβουλίου 98/24/EC από τις 7 Απριλίου 1998 για την προστασία της υγείας και την 

ασφάλεια των εργαζομένων από τους κινδύνους που αφορούν τους χημικούς παράγοντες στον χώρο 

εργασίας, όπως τροποποιήθηκαν.  

- Οι Οδηγίες της Επιτροπής 2000/39/EΚ από τις 8 Ιουνίου 2000, που θεσπίζεται η πρώτη λίστα με τις  

Ενδεικτικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης σε εφαρμογή των Οδηγιών του Συμβουλίου   

98/24/EΚ για την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των εργαζομένων από τους κινδύνους που 

αφορούν τους χημικούς παράγοντες στον χώρο εργασίας, όπως τροποποιήθηκαν. 

- Οι Οδηγίες 2008/98/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου από τις 19 Νοεμβρίου 2008 

σχετικά με τα απόβλητα. 

- Γενική Διοικητική Εντολή της 17
ης

 Μαΐου του 1999 περί ταξινόμησης ρύπων των υδάτων στις τάξεις 

κινδύνου για τα ύδατα, η οποία αναπτύχθηκε δυνάμει του Νόμου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 



              «КАUSTIК»ΑΕ  Βόλγκογκραντ 
       Ημερομηνία έκδοσης: 01.09.2010  

             Ημ/νία αναθεώρησης: 20.01.2017  

ΔΔΑ Υδροξείδιο του νατρίου  

έκδοση 1.7.  σελίδα 11 από 11 

 

της Γερμανίας περί ρύθμισης του καθεστώτος των υδάτων (VwVwS, διοικητική εντολή περί ρύπων 

των υδάτων) (ομοσπονδιακό ενημερωτικό δελτίο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας υπ’ 

αριθμ. 98a, της 29
ης

 Μαΐου του 1999). Κωδικός προϊόντος 142, WGK 1 

- Κατηγορία αποθήκευσης σύμφωνα με Τεχνικό πρότυπο για τις επικίνδυνες ουσίες (TRGS)510 8В. 

15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας 

Για αυτό το προϊόν διεξάχθηκε αξιολόγηση χημικής ασφάλειας. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 16: ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οδηγίες για εκπαίδευση 

Διαβάστε το δελτίο δεδομένων ασφάλειας πριν από τη χρήση του προϊόντος.  

Συνιστώμενοι περιορισμοί σχετικά με τη χρήση: 

Δεν υπάρχουν περιορισμοί. 

Συμβουλές για τη χρήση πληροφοριών που αναφέρονται στο δελτίο δεδομένων ασφάλειας  
Αυτό το ΔΔΑ προορίζεται μόνο για την ενδεικνυόμενη χώρα στην οποία εφαρμόζεται. Η Ευρωπαϊκή 
μορφή του ΔΔΑ, εγκεκριμένη από την ισχύουσα  Ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεν προορίζεται για τη χρήση ή 
τη διανομή στις χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την εξαίρεση της Νορβηγίας και της Ελβετίας. 
Τα δελτία δεδομένων ασφάλειας που ισχύουν σε άλλες χώρες/περιοχές είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος.  
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο βασίζονται στις γνώσεις και την εμπειρία μας για το 
προϊόν και δεν καλύπτει απόλυτα όλες τις παραμέτρους. Το παρόν ισχύει για το συγκεκριμένο προϊόν,  
This applies to product which conforms to the specification, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Στην 
περίπτωση συνδυασμών και μειγμάτων πρέπει να βεβαιωθεί κανείς ότι δεν μπορούν να προκύψουν νέοι 
κίνδυνοι. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης δεν απαλλάσσεται από την τήρηση όλων των νομικών, 
διοικητικών και κανονιστικών διαδικασιών που σχετίζονται με το προϊόν, την προσωπική υγιεινή και την 
προστασία της ανθρώπινης ευημερίας και του περιβάλλοντος. 
Τα υπεύθυνα στελέχη, τα οποία λαμβάνουν το παρόν δελτίο, πρέπει να εγγυηθούν ότι κάθε πρόσωπο που 
ενδέχεται να χρησιμοποιήσει, να χειριστεί ή με κάποιο άλλο τρόπο να έρθει σε επαφή με το προϊόν, έχει 
διαβάσει και κατανοήσεις τις πληροφορίες που περιγράφονται στο παρόν δελτίο. Σημειώστε ότι η μορφή 
και το περιεχόμενο των δελτίων δεδομένων ασφάλειας για το ίδιο προϊόν ενδέχεται να διαφέρει σε 
 διάφορες χώρες για να τηρούν τους όρους των διαφορετικών κανονισμών.   
 
Προσανατολισμένο στις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 830/2015 της Επιτροπής, της 28ης Μαΐου 
2015 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH). 

 Ονομασία των ενοτήτων: 2.2, 3.1, 13, 14, 15.1 
Προστέθηκε το περιεχομένο των ενοτήτων: 5.1, 5.4, 9.1 
 

Επεξηγήσεις και λεζάντα για τις συντομογραφίες και ακρωνύμια που χρησιμοποιούνται στο 
ΔΔΑ. 
Οι τρόποι της χρήσης των συντομογραφίων και ακρωνυμίων μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα 
www.wikipedia.org.  

Πηγές των βασικών πληροφοριών  
1. Έκθεση χημικής ασφάλειας – Υδροξείδιο του νατρίου  «KAUSTIK» ΑΕ (2016). 
2. EΚ № 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 16.12.2008 
3. Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) No 830/2015 από τις 28 Μαΐου 2015 με την τροποποίηση του 

Κανονισμού (EΚ) No 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
την. Καταχώριση, Αξιολόγηση, Αδειοδότηση και Περιορισμούς Χημικών Προϊόντων (REACH) 

4. ACGIH (2006). Ετήσιες εκθέσεις των επιτροπών TLV και BEl για το έτος 2005. ACGIH 
δημοσίευση #0106A. http://www.acgih.org/store/ProductDetail.cfm?id=1832 

 
Εκτυπώθηκε στις 20.01.2017 
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