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SKIRSNIS 1: CHEMINĖS MEDŽIAGOS / EC ATSTOVO / GAMINTOJO PAVADINIMAS 

1.1. Produkto identifikatoriais 

IUPAC pavadinimas: natrio hidroksidas 

Sinonimai: natrio šarmas, natrio hidroksidas, natrio hidratas 

EB numeris: 215-185-5 

EB pavadinimas: natrio hidroksidas 

CAS numeris: 1310-73-2 

CAS pavadinimas: natrio hidroksidas 

RTECS: WB4900000 

Informacinis numeris: 01-2119457892-27-0023 

 

1.2. Nustatytieji naudojimo būdai 
Pramonėje natrio hidroksidą galima, pavyzdžiui, naudoti рН koreguoti, biodyzelinui iš augalinių 

riebalų gaminti, buteliams plauti (maisto pramonėje), celiuliozės ir popieriaus pramonėje, orui 

džiovinti, aliuminio oksidui išgauti, tekstilės pramonėje, odai lupti, cheminėms medžiagoms (tarpinio 

naudojimo) gaminti, gumoms regeneruoti arba vandeniui minkštinti. Vartotojai taip pat jį naudoja 

dažams valyti arba kriauklėms atkimšti. 

Papildoma informacija: dėl viso PROC, ERC, PK ir NS teksto žr. PS kaip priedą. 

 

1.3. Informacija apie gamintoją / EB atstovą 

Gamintojas: JSC „Кaustik“ Volgograd 

Adresas (korespondencijai ir juridinis): 40 let VLKSM str., 57, 400097, Volgograd, Russia 

Telefonas +7(8442) 40 63 03;   

El. paštas spk@kaustik.ru 

Asmuo ryšiams: Aleksey Chebotarev 

ЕB atstovas: Kaustik Europe b.v. 

Adresas (korespondencijai ir juridinis): Oslo 1, 2993 LD Barendrecht, Nyderlandai 

Telefonas: +31104111114; faksas +31104049922 

Asmuo ryšiams: Vladimir Khodyrev 

1.4. Pagalbos telefono numeris  +7(8442)  406303 arba +7(8442) 406750  08.00–

17.00   pagal Maskvos laiką (UTC +3). 

 

 

SKIRSNIS 2: PAVOJŲ APRAŠAS 

2.1. Klasifikavimas ir ženklinimas pagal CLP 
Natrio hidroksidas yra įtrauktas į Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) IV priedą (rodyklė Nr. 011-002-00-6). 

Klasifikavimas 
Pavojaus klasė ir kategorija:  Oda: ėsdinanti medžiaga; 1A kategorija 

Pavojingumo frazės  H314: smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. 

H290: gali ėsdinti metalus. 

H318: smarkiai pažeidžia akis. 

mailto:spk@kaustik.ru
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Konkrečios koncentracijos ribos 
Odos ėsd. 1A; H314 (smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis): C ≥ 5 % 

Odos ėsd. 1B; H314 (smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis): 2 % ≤ C < 5 %  

Odos dirg. 2; H315 (dirgina odą): 0,5 % ≤ C < 2 % 

Akių dirg. 2; H319 (smarkiai dirgina akis): 0,5 % ≤ C < 2 % 

 

2.2 Ženklinimas 
Įspėjamasis žodis: Pavojinga! 

Pavojaus piktogramų kodai ir simboliai  GHS05: ėsdinimas 

 

 

2.3. Kiti pavojai 

 

2.3.1. KBT arba lKlB savybių santrauka ir bendrosios išvados 
Natrio hidroksidas nelaikomas KBT arba lKlB chemine medžiaga. 

 

2.3.2. Atsargumo frazės 
Р260:   Neįkvėpti  dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio. 

Р262:   Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. 

Р264:   Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. 

Р280:   Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos 

priemones. 

Р284:   [Esant  nepakankamam  vėdinimui]  naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones. 

Р301+Р330+Р331:  PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo. 

Р303+Р361+Р353:  PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. 

Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu. 

P363:    Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. 

Р304+Р340:  ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina  patogi  padėtis,  

leidžianti  laisvai kvėpuoti. 

Р305+Р351+Р338:  PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktini-

us lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. 

Р310:  Nedelsiant  skambinti  į  APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR 

INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/…. 

Р390:    Absorbuoti  išsiliejusią  medžiagą,  siekiant išvengti materialinės žalos. 

Р402+Р404+ Р420+ Р232:  Laikyti  sausoje  vietoje.  Laikyti  uždaroje talpykloje. Laikyti atokiau 

nuo kitų medžiagų. Saugoti nuo drėgmės. 

 

Anksčiau pateiktos siūlomos įspėjamosios frazės taikomos pramoniniam naudojimui. Kitos arba papildomos 

įspėjamosios frazės gali labiau tikti profesionaliajam ir (arba) vartotojiškajam NaOH naudojimui. 

 

 

SKIRSNIS 3: SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 

3.1 Medžiagos 

Sudedamosios dalys CAS Nr. 
EB numeris 

(EINECS, EILINCS) 
Masinė dalis (%) 

Natrio hidroksidas NaOH 1310-73-2 215-185-5 Ne mažiau kaip 99,0 

Natrio karbonatas Na2CO3 497-19-8 207-838-8 Ne daugiau kaip 1,0 
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SKIRSNIS 4: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašas 

Įkvėpus 
- Išvesti / išnešti į gryną orą. 

- Deguonis arba dirbtinis kvėpavimas, jei būtina. 

- Nukentėjusįjį reikia paguldyti stabiliai ant šono, apkloti ir laikyti jį šiltai. 

- Nedelsiant kreiptis į gydytoją. 

Patekus į akis 
- Reikia nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens, taip pat ir po akių vokais bent 15 min. 

- Jeigu sunku atsimerkti vokus, akis reikia plauti skausmą mažinančiu tirpalu (oksibuprokainu). 

- Nedelsiant skambinti gydytojui arba nuodingųjų medžiagų kontrolės centrui. 

- Nukentėjusįjį nedelsiant nuvežti į ligoninę. 

Patekus ant odos 
- Nedelsiant nuvilti užterštus drabužius ir nuauti batus. 

- Nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens. 

- Laikyti šiltai ir ramioje vietoje. 

- Nedelsiant skambinti gydytojui arba nuodingųjų medžiagų kontrolės centrui. 

- Prieš vėl užsivelkant išskalbti užterštus drabužius. 

Prarijus 
- Nedelsiant skambinti gydytojui arba nuodingųjų medžiagų kontrolės centrui. 

- Nukentėjusįjį nedelsiant nuvežti į ligoninę. 

- Prarijus, išskalauti burną vandeniu (tik jei asmuo yra su sąmone). 

- Neskatinti vėmimo. 

- Gali reikėti dirbtinio kvėpavimo ir (arba) deguonies. 

Informacija gydytojui: grynas oras, poilsis. Padėtis pusiau sėdomis. Gali reikėti dirbtinio kvėpavimo. 

Kreiptis į gydytoją. 

 

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ir ūmūs, ir vėlyvieji) 

 

Patekus ant odos 
Deginantis pažeidimas su nekrozės reiškiniu, kuris prasiskverbia giliai į audinius. Dėl negyjančių žaizdų 

išsivysto randėjimas. 

 

Patekus į akis 
Skausmas akyse, deginimo pojūtis, ašarojimas, stipri edema ir akių konjunktyvitas, ragenos 

susidrumstimas ir rainelės pažeidimas. Tirpalui arba kietiesiems šarmams patekus į akis, pasireiškia 

cheminis nudegimas, galima apakti. 

 

Įkvėpus 
Kosulys, konstrikcija, rinitas, ašarojimas. 

 

Peroralinis apsinuodijimas (nurijus) 
Degina lūpas, burnos ertmės gleivinę, stemplę, skrandį, seilėtekis, pykinimas ir vėmimas, dažnai su krauju, 

skausmas burnoje, krūtinkaulio ir pilvo srityje, skausmingas rijimas, kolapso poveikis. 

 

4.3. Bet kokios būtinos skubios mediko pagalbos indikacija 
Apsinuodijus, patekus natrio hidroksidui į akis arba ant odos, būtina nedelsiant kreipt is į gydytoją. 

Jei nėra matomų nudegimo požymių arba simptomų, negalima atmesti faktinio audinių pažeidimo. 

Todėl būtinas poilsis ir gydytojo apžiūra. 
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SKIRSNIS 5: GAISRO GESINIMO PRIEMONĖS 

 

5.1. Gaisro gesinimo priemonės 

Tinkama gaisro gesinimo priemonės 
- Naudoti gesinimo priemones, kurios tinka vietinėms aplinkybėms ir supančiai aplinkai. 

 

Netinkamos gaisro gesinimo priemonės 

- Gesinimas kompaktine srove. 

- Vanduo gali būti neefektyvus. 

 

5.2. Specialūs cheminės medžiagos keliami pavojai 
- Produktas nėra lengvai užsiliepsnojantis. 

- Nedegus. 

- Smarkiai reaguoja su vandeniu. 

- Reaguodamas su metalais, išskiria vandenilį. 

 

5.3. Specialūs apsauginiai gaisrininkų veiksmai 
- Kilus gaisrui, užsidėti autonominius kvėpavimo aparatus. 

- Naudoti asmens saugos priemones. 

- Dėvėti cheminėms medžiagoms atsparius drabužius. 

- Talpyklas / rezervuarus vėsinti vandens čiurkšle. 

Gaisro gesinimo specifiškumas 

Netaikoma. 

 

5.4. Gaisro gesinimo specifika 

Kadangi produktas yra nedegus, naudotinas gesinimo priemonės priklausomai nuo degimo šaltinio 

atsižvelgiant į specialus p. 5.2. cheminės medžiagos keliamus pavojus. 

Neleisti užterštam vandeniui iš gaisravietės patekti į gruntinius ar paviršinius vandenis. 

 

SKIRSNIS 6: ATSITIKTINIO IŠLEIDIMO PRIEMONĖS 

6.1. Asmens atsargumo, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūra 

Patarimai darbuotojams, nesusijusiems su avarijomis 
- Reikia neleisti toliau tekėti arba bėgti, jeigu tai saugu. 

- Laikyti atokiau nuo nesuderinamų produktų. 

Patarimai darbuotojams, susijusiems su avarijomis 
- Evakuoti darbuotojus į saugias vietas. 

- Laikyti žmones atokiau nuo išsiliejimo / nuotėkio ir prieš vėją. 

- Išvėdinti teritoriją. 

- Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius. 

 

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės 
- Negalima išleisti į aplinką. 

- Nepilti į paviršinius vandenis arba kanalizacijos sistemą. 

 

6.3. Medžiagų izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 
- Sušluoti ir suberti į tinkamas talpyklas, kad būtų sunaikinta. 

- Nesukelti dulkių. 

- Laikyti tinkamai paženklintose talpykloje. 

- Laikyti tinkamoje uždaroje talpykloje, skirtoje utilizuoti. 

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius 
Išgautą medžiagą tvarkyti, kaip aprašyta 7, 8 ir 13 skirsniuose. 
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SKIRSNIS 7: TVARKYMAS IR LAIKYMAS 

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 
- Naudojama uždarojoje sistemoje. 

- Skiedžiant, produktas visada pilamas į vandenį.. Negalima į produktą pilti vandens. 

- Naudoti tik įrenginius ir medžiagas, kurios suderinamos su produktu. 

- Laikyti atokiau nuo nesuderinamų produktų. 

- Geriausia perkelti siurbliu arba sunkio jėga. 

- Visus darbus, susijusius su produktu, reikia atlikti dėvint apsauginius drabužius ir naudojant AAP. 

 

7.2. Saugios sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 

Laikymas 
- Laikyti originalioje talpykloje. 

- Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. 

- Laikyti sausoje vietoje. 

- Laikyti tinkamai paženklintose talpykloje. 

- Talpyklą laikyti uždarytą. 

- Nesukelti dulkių. 

- Laikyti atokiau nuo nesuderinamų produktų. 

Pakuotės medžiaga 

Tinkama medžiaga 
- Nerūdijantis plienas, sandarus polietilenas, polipropilenas, laminuotieji polipropileno maišeliai ir minkštos 

talpyklos, pagamintos iš polipropileno medžiagos. 

Netinkama medžiaga 
- Metalai, pavyzdžiui, aliuminis, magnis, alavas, cinkas, varis, bronza, žalvaris, chromas. 

- Vandenį praleidžiančios medžiagos. 

 

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) 
- Techninė medžiagos funkcija (jei yra): tarpiniai produktai, pH reguliavimo medžiagos, laboratorijų 

chemikalai. 

- Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į  tiekėją. 

- Numatytųjų naudojimo paskirčių poveikio scenarijai pateikti priede. 

 

 

SKIRSNIS 8: POVEIKIO PREVENCIJA / ASMENS APSAUGA 

8.1. Kontrolės parametrai 

8.1.1. Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) 
Darbuotojai 

Ūmus / trumpalaikis vietinis ir sisteminis poveikis (per odą, įkvėpus) 

Ilgalaikis vietinis ir sisteminis poveikis per odą, sisteminis – įkvėpus 

Pabrėžiamas vietinio poveikio atvejai po ūmaus ir pakartotinio poveikio tose vietose, kuriose 

gaminamas ir (arba) naudojamas NaOH. Taip yra todėl, kad įprastinėmis tvarkymo ir naudojimo 

sąlygomis nėra tikėtina, jog organizme sistemiškai išsiskirs NaOH. 

DNEL ilgą laiką įkvepiant =1,0 mg/m³ (vietinis poveikis) 

Bendroji populiacija 

Ūmus / trumpalaikis sisteminis poveikis per odą, įkvėpus, per burną, vietinis – įkvėpus 

Ilgalaikis sisteminis poveikis per odą, įkvėpus, per burną, vietinis – per odą 

Kadangi nėra tikėtina, jog natrio hidroksidas sistemiškai atsiras organizme įprastinėmis tvarkymo ir 

naudojimo sąlygomis, pabrėžiama galima ūmaus poveikio rizika (vietinis poveikis). 

DNEL ilgą laiką įkvepiant =1,0 mg/m³ (vietinis poveikis) 
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8.1.2 Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) 
Vandens PNEC (gėlasis, jūros vandenys, nereguliarieji išleidimai , KAVĮ) NaOH toksiškumą galima 

priskirti prie pH padidėjimo dėl OH priemaišų, kadangi dėl per mažos natrio koncentracijos negalima 

paaiškinti poveikio, stebimo ūminio toksiškumo tyrimų metu. Pagal vienos rūšies NaOH toksiškumo 

duomenis negalima išgauti bendrosios PNEC, nes natūraliųkų vandenų pH ir jų buferio geba labai 

skiriasi, o vandens organizmai / ekosistemos adaptuojasi prie tokių konkrečių natūralių sąlygų, todėl 

susiformuoja kitoks optimalus pH ir toleruojamieji pH intervalai. 

PNEC (nuosėdų, gėlųjų / jūros vandenų, dirvožemio) Didelis vandens tirpumas ir labai žemas garų slėgis 

rodo, kad NaOH bus daugiausia randama vandenyje. Vandenyje (įskaitant dirvožemio arba nuosėdų porų 

vandenį) NaOH būna kaip natrio jonas (Na) ir hidroksilo jonas (OH), kadangi kietasis NaOH greitai 

ištirpsta, todėl išsiskaido vandenyje. 

PNEC per burną Pagal ES RVA (2007) biologinis kaupimasis organizmuose nėra taikomas NaOH. 

 

8.1.3 Nacionalinės ribinės poveikio darbo vietoje vertės (OEL) 

OEL = 0,5 mg/m3 

Ribinės poveikio darbo vietoje vertės (OEL) ES ir Norvegijoje (ACGIH, 2006) 

 

ES valstybė narė Vienetas TW ST Didžiausioji vertė Nuoroda 

Austrija mg/m
3 

2 4   

Belgija mg/m
3
   2 ACGIH (2006) 

Čekijos Respublika mg/m
3
 1 2  ACGIH (2006) 

Danija mg/m
3
 2    

Suomija mg/m
3
 2   ACGIH (2006) 

Prancūzija mg/m
3
 2    

Vengrija mg/m
3
 2    

Airija mg/m
3
  2  ACGIH (2006) 

Norvegija mg/m
3
   2 ACGIH (2006) 

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

Portugalija mg/m
3
  2   

Ispanija mg/m
3
  2  ACGIH (2006) 

Švedija mg/m
3
 1  2 ACGIH (2006) 

Jungtinė Karalystė mg/m
3
  2  ACGIH (2006) 

 

8.2. Poveikio valdymo priemonės 

 

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės 
- Užtikrinti atitinkamą ventiliaciją. 

- Taikyti technines priemones, kurios atitiktų poveikio darbo vietoje ribines vertes. 

 

8.2.2. Individualios saugos priemonės 

 

Akių apsauga 
- Reikia dėvėti cheminėms medžiagoms atsparius apsauginius akinius. 

Odos ir kūno apsauga 
- Cheminėms medžiagoms atspari prijuostė 

- Iš PVC arba neoprejo, jei yra dulkių, pagaminta prijuostė / batai 

Rankų apsauga 
- Nepralaidžios pirštinės 

- Tinkama medžiaga: PVC, neoprenas, gamtinis kaučiukas, butilkaučiukas 

- Netinkama medžiaga: oda 
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Kvėpavimo organų apsauga 
- Jei yra dulkių arba formuojasi aerozolis, reikia naudoti respiratorių su patvirtintu filtru. 

- Rekomenduojama filtro rūšis: P2 

 

Higienos priemonės 
- Buteliai arba vietos akims plauti turi atitikti galiojančius standartus. 

- Nedelsiant nuvilti užterštus drabužius ir nuauti batus. 

- Tvarkyti pagal gerąsias pramoninės higienos ir saugos praktikas. 

 

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolės priemonės 
- Plovimo vandenį reikia utilizuoti pagal vietos ir nacionalines taisykles. 

 

SKIRSNIS 9: FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 

 

9.1. Pagrindinių fizinių ir cheminių savybių informacija 

 

 Rodyklių pavadinimai  

a)  Aprašymas  baltos rutulio arba pusrutulio formos 

granulės; leidžiami neryškūs atspalviai. 

b)  Kvapas: bekvapis 
c)  Kvapo aptikimo slenkstis duomenų nėra. 

d)  pH > 13 

e)  Lydymosi / užšalimo temperatūra, ºС: 320–324 
f)  Pradinis virimo taškas ir virimo riba, ºС 1378-1403 

g)  Užsidegimo taškas  duomenų nėra. 

h)  Garavimo intensyvumas  duomenų nėra. 

i)  Užsiliepsnojamumas:  cheminė medžiaga nėra degi.  

j)  Viršutinės/apatinės degumo ir sprogumo ribos duomenų nėra. 

k)  Garų slėgis: Netaikoma. 

l)  Garų tankis  duomenų nėra. 

m)  Santykinis tankis, g/cm
3
  2,02-2,13 

n)  Tirpumas vandenyje, mg/l (esant 20 ºС): 522000  

o)  Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo: Netaikoma. 

p)  Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra duomenų nėra. 

q)  Skilimo temperatūra: duomenų nėra. 

r)  Klampa: Netaikoma. 

s)  Sprogstamosios savybės: nedegi ir nesprogstama. 

t)  Oksidacinės savybės: nėra oksidatorius. 
 

9.2. Kita informacija 
Nelaikyti ir netransportuoti atviromis sąlygomis, nes iš oro sugeriamas vanduo ir anglies dioksidas, todėl 

išsiskiria šiluma. 

Reikia saugoti, kad produktas atsitiktinai nesusiliestų su azoto rūgštimi ir kitomis stipriomis rūgštimis, nes 

po reakcijos iškart išsiskiria karštis. 

NaOH yra stipri šarminė medžiaga, kuri vandenyje visiškai skyla į natrio jonus (Na
+
) ir hidroksilo 

jonus (OH
–
). Tirpimas / skilimas vandenyje yra tik egzoterminis, todėl į vandenį įpylus NaOH 

pasireiškia stipri reakcija. 
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SKIRSNIS 10: STABILUMAS IR REAKTYVUMAS 

10.1. Reaktyvumas 
- Galimas egzoterminis pavojus. 

- Gali ėsdinti metalus. 

10.2. Cheminis stabilumas 
- Stabili rekomenduojamomis laikymo sąlygomis. 

 

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 
- Reaguodama su metalais išskiria vandenilį. 

- Egzoterminė reakcija su stipriomis rūgštimis. 

- Pavojingos reakcijos, kuri gali baigtis sprogimu, grėsmė. 

- Smarkiai reaguoja su vandeniu. 

10.4. Vengtinos sąlygos 
- Drėgmės poveikis 

- Užšalimas 

10.5. Nesuderinamos medžiagos 
- Rūgštys, įskaitant organines. 

- Metalai, pavyzdžiui, aliuminis, magnis, alavas, cinkas, kiti lengvieji metalai ir jų lydiniai. 

10.6. Pavojingi skilimo produktai 
- Vandenilis (reaguojant su lengvaisiais metalais) 

 

 

SKIRSNIS 11: TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA 

 

Ūmus burnos toksiškumas: LD50 = 40 mg/kg, i.p., pelių. 

 LDmin = 500 mg/kg, i.g., triušių. 

 Mirtina dozė žmogui prarijus yra 4,95 mg/kg. 

Patekus ant odos: stipriai dirgina ir sukelia cheminius odos nudegimus.  

Patekus į akis: stipriai dirgina ir sukelia cheminius akių nudegimus. 

Įkvėpus: produkto garai (aerozolis) smarkiai dirgina viršutinius 

kvėpavimo takus. 

Jautrinimo poveikis: nelaikomas odos alergenu. 

Kancerogeniškumas: duomenų nėra. 

Mutageniškumas: bandymai su gyvūnais neparodė jokio mutageninio poveikio, o in 

vitro bandymai taip pat neparodė. 

 

 

Toksiškumo reprodukcijai:  poveikis vaisingumui ir fetotoksiškumas nebuvo stebimi. 

Toksiškumas konkrečiam tiksliniam  

organui (vienkartinis poveikis): Įkvėpus: ėsdinanti 

 burną: ėsdinanti 

 patekus ant odos: ėsdinanti 
Toksiškumas konkrečiam tiksliniam  

organui (kartotinis poveikis):  netaikoma. 

Pavojingas poveikis žmogaus  

organizmui:  Natrio hidroksidas yra labai pavojinga cheminė medžiaga žmogui. 

Patekusi ant odos, sukelia cheminius nudeginimus proteinus 

suskaidydama į albuminus. Dėl ilgalaikio poveikio ant odos dali 

atsirasti opos ir egzema. Pasireiškia stiprus poveikis gleivinei, gali 

pažeisti viršutiniąją kvėpavimo sistemą ir plaučius. Net ir mažytis 

natrio hidroksido kiekis yra pavojingas akims. 
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SKIRSNIS 12: EKOLOGINĖ INFORMACIJA 

12.1. Ekotoksiškumas 
 

Ūmus toksiškumas žuvims: LС50 = 45,4 mg/l, Oncorhynchus mykiss (vaivorykštinis 

upėtakis) 96 val. 

 LС50 = 160 mg/l, Carassius auratus (auksinis karosas) 24 val. 

 LС50 = 189 mg/l, Leuciscus idus melanotus (meknė) 48 val. 

 LС50 = 125 mg/l, Gambusia affinis (paprastoji gambuzija) 24, 

48, 96 val. 

 

Ūmus toksiškumas bestuburiams: EC 40 – 240 mg/l Daphnia magna (didžioji dafnija). 

 LC50 = 40 mg/l Ophryotrocha diadema (daugiašerė žieduotoji 

kirmėlė) 48 val. 

 

Ūmus toksiškumas mikroorganizmams: EC50 = 22 mg/l Photobacterium phosphoreum (iliuminescuojančios 

bakterijos) 15 min. 

Papildoma informacija: LС50 = 30 – 100 mg/l, Crangon (vėžiagyviai) ir Asteroidne 

(jūrų žvaigždė) 48 val. 

 

12.2. Patvarumas ir skaidomumas: transformuojasi aplinkoje. Kitiko produktas – natrio karbonatas. 

 

12.3. Bioakumuliacijos potencialas: netaikomas 

 

12.4. Mobilumas dirvožemyje: labai mobili dirvožemyje ir tirpi vandenyje, kai jonizuojama / 

neutralizuojama. Nesiskaido ore. 

 

12.5. KBT rezultatau ir lKlB tyrimas: ši medžiaga nelaikoma konservatyviąja, bioakumuliuojančia ir 

toksiška (KBT). Ši medžiaga nelaikoma labai konservatyvia ir 

smarkiai bioakumuliuojančia (lKlB). 

 

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis: duomenų nėra. 

 

 

 

SKIRSNIS 13: ATLIEKŲ TVARKYMAS 

13.1. Atliekų tvarkymo metodai 

Išgautą medžiagą tvarkyti, kaip aprašyta 7, 8 

- Atskiesti dideliu kiekiu vandens. 

- Didelės pH vertės tirpalus prieš išpilant reikia neutralizuoti. 

- Neutralizuoti rūgštimi. 

- Pagal vietos ir šalies taisykles. 

Užterštos pakuotės 
- Jei įmanoma, vietoj utilizavimo arba deginimo geriau tinka grąžinamasis perdirbimas. 

- Talpyklą plauti vandeniu. 

- Utilizuoti kaip nesunaudotą produktą. 

- Pagal vietos ir šalies taisykles. 
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SKIRSNIS 14: TRANSPORTO INFORMACIJA 

 

Sausumos transportas (ARD/RID) 

14.1 JT numeris (UN): UN 1823 

14.2 Teisingas krovinio pavadinimas ir/arba 

transportavimo pavadinimas: 

NATRIO HIDROKSIDAS, KIETAS 

 

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė: 8 

14.4 Pakuotės grupė: II 

14.5 Pavojus aplinkai: Nėra 

14.6 Specialios atsargumo priemonės 

naudotojams: 

Taip 

 

 Tunelio registracijos kodas: Е 

 

Oro transportas (AND) 

14.1 JT numeris (UN): UN 1823 

14.2 Teisingas krovinio pavadinimas ir/arba 

transportavimo pavadinimas: 

NATRIO HIDROKSIDAS, KIETAS 

 

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė: 8 

14.4 Pakuotės grupė: II 

14.5 Pavojus aplinkai: Nėra 

14.6 Specialios atsargumo priemonės 

naudotojams: 

Taip 

 

 

Jūrų transportas (IMDG) 

14.1 JT numeris (UN): UN 1823 

14.2 Teisingas krovinio pavadinimas ir/arba 

transportavimo pavadinimas: 

NATRIO HIDROKSIDAS, KIETAS 

 

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė: 8 

14.4 Pakuotės grupė: II 

14.5 Pavojus aplinkai: Nėra 

14.6 Specialios atsargumo priemonės 

naudotojams: 

Taip 

 

 EmS F-A S-B 

 

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal 1973 m. Tarptautinės konvencijos dėl teršimo iš laivų 

prevencijos 1978 m. protokolo priedo pakeitimų (MARPOL 73/78) II priedą ir Tarptautinį 

laivų, skirtų vežti nefasuotas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos (IBC) kodeksą 

Netaikoma 

 

SKIRSNIS 15: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ 

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 

- 1998 m. balandžio 07 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos 

rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe, su pataisomis 

- 2000 m. birželio 08 d. Komisijos direktyva 2000/39/EB, nustatanti pirmąjį orientacinių profesinio 

poveikio ribinių dydžių sąrašą, įgyvendinant Tarybos direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir 

sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe, su pataisomis 

- 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų 

- 1999 m. gegužės 17 d. bendrasis administracinis nurodymas dėl vandenį teršiančių medžiagų klasifi-

kacijos pagal pavojingumo vandens aplinkai klases, parengtas vykdant VFR Vandens rėžimo regulia-
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vimo įstatymą (VwVwS, administracinis nurodymas dėl vandenį teršiančių medžiagų) (1999 m. ge-

gužės 29 d. VFR Federalinis žinynas Nr. 98а). Produkto kodas 142, WGK 1 

- Saugojimo klasė pagal TRGS 510 8В 

 

15.2. Cheminės saugos vertinimas 
Buvo atlikta šios cheminės medžiagos cheminės saugos vertinimas. 

 

SKIRSNIS 16: KITA INFORMACIJA 

Patarimai dėl mokymo 
Prieš naudojant produktą, reikia perskaityti saugos duomenų lapą. 

 

Rekomenduojami naudojimo apribojimai 
Nėra numatyta jokių naudojimo apribojimų. 

 

Patarimas, kaip naudotis saugos duomenų lape pateikta informacija 
Šis SDL skirtas tik nurodytai šaliai, kuris jis taikomas. Europos SDL formatas, atitinkantis galiojančius 

Europos teisės aktus, nėra skirtas naudoti ir platinti šalyse už Europos Sąjungos ribų, išskyrus 

Norvegiją ir Šveicariją. Saugos duomenų lapai, galiojantys kitose šalyse / regionuose, galimi 

pareikalavus. 

Pateikta informacija atitinka dabar mūsų turimomis žiniomis apie produktą ir patirtimi, tačiau nėra 

išsami. Ji taikoma produktui, kuris atitinka specifikaciją, jei nėra nurodyta kitaip. 

Kiekvienas, naudodamas tokius derinius ir mišinius, turi užtikrinti, kad nepasireikštų kokia nors nauja 

grėsmė. Bet kokiu atveju vartotojas privalo laikytis visų teisinių, administracinių ir įstatyminių procedūrų, 

susijusių su produktu, asmenine higiena ir žmogaus gerovės bei aplinkos sauga. 

Atsakingi vadovai, kurie gauna šį duomenų lapą, turi užtikrinti, kad kiekvienas asmuo, galintis naudoti, 

tvarkyti, utilizuoti arba susiliesti su produktu kokiu nors būdu, būtų tinkamai perskaitęs ir supratęs čia 

pateiktą informaciją. Įsidėmėtina, kad to paties produkto saugos duomenų lapo išvaizda ir turinys gali skirtis 

skirtingose šalyse, kad atitinkamų skirtingų reglamentų reikalavimus. 

 

Suderinta su 2015 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2015/830, kuriuo iš dalies 

keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų 

registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). 

Skyrių pavadinimai: 2.2, 3.1, 13, 14, 15.1 

Papildytas skyrių 5.1, 5.4, 9.1 turinys 

 

Santrumpų arba sutrumpinimų paaiškinimai arba sutartiniai ženklai, naudojami saugos 

duomenų lape. 

Panaudotas santrumpas arba sutrumpinimus galima rasti www.wikipedia.org tinklapyje. 
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