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1. IEDAĻA: VIELAS/EC PĀRSTĀVJA/RAŽOTĀJA IDENTIFIKĀCIJA 

1.1 Vielas identifikatori 
IUPAC nosaukums:    Nātrija hidroksīds 

Sinonīmi:     Kaustiskā soda, nātrija hidroksīds, nātrija hidrāts 

EC numurs:     215-185-5 

EC nosaukums:    Nātrija hidroksīds 

CAS numurs:     1310-73-2 

CAS nosaukums:    Nātrija hidroksīds 

RTECS:     WB4900000 

Atsauces numurs:    01-2119457892-27-0023 

 

1.2 Noteiktie lietošanas veidi 

Nātrija hidroksīds rūpniecības ietvaros var tikt izmantots, piemēram, lai regulētu pH, ražotu biodīzeli 

no augu eļļas, lai mazgātu pudeles (pārtikas industrija), celulozes un papīrrūpniecībā, lai sausinātu 

gaisu, ekstrahētu alumīnija oksīdu, tekstilrūpniecībā, lobītu ādu, ražotu ķimikālijas (starppielietojums), 

sveķu reģenerācijai vai ūdens mīkstināšanai. 

Patērētāji to lieto arī krāsas tīrīšanai vai lai atbloķētu izlietnes. 

Papildu informācija: Pilnu PROC, ERC; PC un SU tekstu skatīt IS pielikumā.  

 

1.3 Ražotāja/EC pārstāvja informācija: 

Ražotājs:     JSC „Kaustik” Volgograda 

Adrese (pasta un juridiskā):   40 let VLKSM str., 57, 400097, Volgograda, Krievija 

Tālrunis:     +7(8442) 40 63 03 

E-pasta adrese:    spk@kaustik.ru 

Kontaktpersona:    Aleksey Chebotarev 

EC pārstāvis:     Kaustik Europe b.v. 

Adrese (pasta un juridiskā):   Oslo 1, 2993 LD  Barendrecht, Nīderlande 

Tālrunis:     +31104111114; +31104049922 

Kontaktpersona:    Vladimir Khodyrev 

1.4 Ārkārtas tālruņa numurs +7(8442), 406303 vai +7(8442) 406750 no 8:00 līdz 5:00 

pēcpusdienā pēc Maskavas laika (UTC +3) 

 

 

2. IEDAĻA: BĪSTAMĪBAS RAKSTUROJUMS 

2.1 Klasifikācija un marķējums saskaņā ar CLP 
Nātrija hidroksīds ir reģistrēts Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (CLP) VI pielikumā (Indeksa nr. 011-002-00-6). 

Klasifikācija 

Bīstamības klase un kategorija:  Ādai kodīgs; kategorija 1A 

Bīstamības apzīmējums:   H314: Rada smagus ādas apdegumus un acu bojājumus 

      H290: Var būt kodīgs metāliem. 

      H318: Rada nopietnus acu bojājumus. 

mailto:spk@kaustik.ru
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Speciāli koncentrācijas ierobežojumi 

Ādas Kor. 1A; H314 (Rada smagus ādas apdegumus un acu bojājumus): C ≥ 5 % 

Ādas Kor. 1B; H314 (Rada smagus ādas apdegumus un acu bojājumus): 2 % ≤ C < 5 % 

Ādas Kair. 2; H315 (Rada ādas kairinājumu): 0.5 % ≤ C < 2 % 

Acu Kair. 2; H319 (Rada nopietnu acu kairinājumu): 0.5 % ≤ C < 2 % 

 

2.2 Marķējums 

Signālvārds:     Bīstami 

Bīstamības Piktogramma Kodi un Simboli: GHS05: korozija 

 

 

 

2.3 Cita bīstamība 

 

2.3.1. Kopsavilkums un vispārēji Secinājumi par SBT vai lSlB  Īpašībām 
Nātrija hidroksīds nav uzskatāms par SBT vai lSlB vielu. 

 

2.3.2. Drošības prasību apzīmējumi 

Р260:    Neieelpot putekļus/ smidzinājumu. 

Р262:    Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz  ādas vai uz drēbēm. 

Р264:    Pēc darba rūpīgi nomazgāt rokas. 

Р280:    Izmantot aizsargcimdus, aizsargdrēbes, acu aizsargus/sejas aizsargus. 

Р284:    [Neatbilstošas ventilācijas gadījumā] lietot elpošanas orgānu aizsargierīces. 

Р301+Р330+Р331:  NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. 

Р303+Р361+Р353:  SASKARĒ AR ĀDU: nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu.  

Noskalot ādu ar ūdeni. 

P363:    Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu  izmazgāt. 

Р304+Р340:  IEELPOŠANAS GADĪJUMĀ: nogādāt cietušo svaigāgaisāun nodrošināt 

netraucētu elpošanu. 

Р305+Р351+Р338:  SASKARĒAR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt 

kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. 

Р310:  Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS  INFORMĀCIJAS 

CENTRU/ārstu/… 

Р390:    Uzsūkt izšļakstījumus, lai novērstu materiālus zaudējumus. 

Р402+Р404+ Р420+Р232:  Glabāt sausā vietā. Glabāt slēgtā tvertnē. Glabāt atsevišķi no citiem 

materiāliem. Aizsargāt no mitruma. 

 

Augstāk minētie ieteiktie Drošības Prasību Apzīmējumi ir spēkā rūpnieciskajam pielietojumam. 

Profesionālajam un/vai patērētāja NaOH pielietojumam var būt vairāk piemēroti citi vai papildu 

Drošības Prasību Apzīmējumi. 

 

 

3. IEDAĻA: SASTĀVS / INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM 

3.1 Vielas 

Komponentes: CAS Nr. EC numurs (EINECS, 

EILINCS) 

Masas īpatsvars, % 

Nātrija hidroksīds NaOH 1310-73-2 215-185-5 ne mazāk kā 99.0 

Nātrija karbonāts Na2CO3 497-19-8 207-838-8 ne vairāk kā 1.0 
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4. IEDAĻA: PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI 

 

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts 

 

Ja ieelpots 
- Pārvietot svaigā gaisā. 

- Nepieciešams skābeklis vai mākslīgā elpināšana. 

- Cietušais jānogulda stabilā sānu pozīcijā, jāapsedz un jātur siltumā. 

- Nekavējoties izsaukt ārstu. 

 

Gadījumā, ja notikusi saskare ar acīm 

-  Nekavējoties izskalot ar lielu daudzumu ūdens, arī zem plakstiņiem, vismaz 15 minūtes. 

- Gadījumā, ja grūti atvērt plakstiņus, veikt acu skalošanu ar sāpes remdinošu līdzekli (oksibuprokaīns). 

- Nekavējoties izsaukt ārstu vai saindēšanās kontroles centru. 

- Cietušo nekavējoties nogādāt slimnīcā. 

       Gadījumā, ja notikusi saskare ar ādu 

- Nekavējoties novilkt notraipītās drēbes un apavus. 

- Nekavējoties noskalot ar lielu daudzumu ūdens. 

- Turēt siltumā un klusā vietā. 

- Nekavējoties izsaukt ārstu vai saindēšanās kontroles centru. 

- Pirms atkārtotas lietošanas notraipīto apģērbu izmazgāt. 

Norīšanas gadījumā: 

- Nekavējoties izsaukt ārstu vai saindēšanās kontroles centru. 

- Cietušo nekavējoties nogādāt slimnīcā.  

- Ja norīts, izskalot muti ar ūdeni (tikai tad, ja persona ir pie samaņas). 

- Neizraisīt vemšanu. 

- Var būt nepieciešama mākslīgā elpināšana un/vai skābeklis. 

Informācija ārstam: Svaigs gaiss, atpūta. Pussēdus pozīcija. Var būt nepieciešama mākslīgā 

elpināšana. Attiecas uz medicīnisko palīdzību.  

 

4.2 Vissvarīgākie simptomi un pazīmes, gan akūti, gan novēloti 

 

Gadījumā, ja notikusi saskare ar ādu: 
Apdegumu radīti bojājumi ar nekrozes pazīmēm, dziļi skarti audi, nedzīstošas brūces noved pie rētošanās; 

 

Gadījumā, ja notikusi saskare ar acīm: 

Dedzināšana, dedzināšanas sajūta acīs, asarošana, stipra acu tūska un konjunktivīts, radzenes 

apduļķošanās un varavīksnenes bojājums. Acu saskare ar sārmainiem šķīdumiem vai cietiem sārmiem 

izraisa ķīmiskus apdegumus, iespējamu aklumu;  

 

Ieelpošanas gadījumā: 

Klepus, spiediens pakrūtē, rinīts, asarošana; 

 

Perorālas intoksikācijas gadījumā (norijot): 

Lūpu, mutes dobuma gļotādas, barības vada, kuņģa dedzināšana, siekalošanās, nelabums un vemšana, 

bieži ar asiņu piejaukumu, sāpes mutē, krūšu kaula trakta un vēdera zonā, sāpīga rīšana, sabrukšana. 

 

4.3 Jebkuras tūlītējas nepieciešamās medicīniskās palīdzības norādes: 

Nātrija hidroksīda intoksikācijas, saskares ar acīm un ādu gadījumā nepieciešama tūlītēja medicīniskā 

palīdzība. Tas, ka nav redzamu apdeguma pazīmju vai simptomu, neizslēdz audu bojājumu iespēju. 

Tādēļ svarīga atpūta un medicīniska uzraudzība. 
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5. IEDAĻA: UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI 

 

5.1. Ugunsdzēšanas līdzekļi 

Piemēroti ugunsdzēšanas līdzekļi: 
- Pielietojiet ugunsdzēsības pasākumus, kas piemēroti vietējiem apstākļiem un apkārtējai videi. 

Nepiemēroti ugunsdzēšanas līdzekļi: 

- Dzēšana ar kompaktu strūklu. 

- Ūdens varētu būt neefektīvs. 

5.2. Īpaša, ar ķimikālijām saistīta bīstamība 

- Produkts nav viegli uzliesmojošs. 

- Nav degošs. 

- Aktīvi reaģē ar ūdeni. 

- Reaģējot ar metāliem, izdala ūdeņradi. 

5.3. Speciālas aizsargdarbības ugunsdzēsējiem 

- Ugunsgrēka gadījumā lietot autonomos elpošanas aparātus. 

- Izmantot individuālo aizsargaprīkojumu. 

- Vilkt ķīmiski izturīgu virsapģērbu. 

- Ar ūdens strūklu atdzesēt konteinerus / tvertnes. 

Ugunsdzēsības īpatnības: 

Nav piemērojamas.  

5.4. Ugunsdzēsības īpatnības 

Tā kā viela nav uzliesmojoša, piemērojiet ugunsdzēsības pasākumus atkarībā no degšanas avota, 

ņemot vērā īpašas, ar vielu 5.2.p. saistītas bīstamības. 

Novērst gruntsūdeņu vai virszemes ūdeņu piesārņošanu ar ugunsdzēsības ūdeni.  

6. IEDAĻA: NEJAUŠAS NOPLŪDES PASĀKUMI 

6.1. Individuālie piesardzības pasākumi, aizsargaprīkojums un ārkārtas procedūra 

Ieteikumi ne-neatliekamās palīdzības dienesta personālam: 
- Novērst turpmāku noplūdi vai izlīšanu, ja to iespējams veikt drošā veidā. 

- Turēt drošā attālumā no Nesaderīgiem produktiem. 

Ieteikumi neatliekamās palīdzības sniedzējiem: 

-  Evakuēt personālu uz drošu vietu. 

- Turēt cilvēkus drošā attālumā no izlīšanas /noplūdes vietas un vēja, kas pūš no turienes. 

- Izvēdināt zonu. 

- Valkāt piemērotu aizsargapģērbu. 

 

6.2. Vides drošības pasākumi 

- Nedrīkst tikt izvadīts vidē. 

- Neizskalot virszemes ūdeņos vai sanitārajā kanalizācijas sistēmā. 

 

6.3. Savākšanas un tīrīšanas metodes un materiāli 

- Uzslaucīt un ievietot atbilstošos atkritumu konteineros. 

- Izvairīties no putekļu veidošanās. 

- Glabāt atbilstoši marķētos konteineros. 

- Glabāt atbilstošos, slēgtos atkritumu konteineros. 

 

6.4. Atsauce uz citām sadaļām 

Savāktā materiāla apstrāde aprakstīta 7., 8., 13.sadaļā. 
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7. IEDAĻA: LIETOŠANA UN GLABĀŠANA 

7.1. Drošas lietošanas drošības prasības 
- Izmantot slēgtā sistēmā 

- Atšķaidot vienmēr pievienot produktu ūdenim. Nekad nepievienot ūdeni produktam. 

- Izmantot tikai aprīkojumu un materiālus, kas ir savietojami ar produktu. 

- Turēt drošā attālumā no Nesaderīgiem produktiem. 

- Vēlams pārvietot ar sūkni vai pašteci. 

- Visas ar produktu saistītās darbības jāveic, izmantojot aizsargapģērbu un IPM (individuālo 

aizsardzības līdzekļi). 

 

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, ieskaitot neatbilstības 

Glabāšana: 
- Glabāt oriģinālajā konteinerā. 

- Glabāt labi vēdinātā vietā. 

- Glabāt sausā vietā. 

- Glabāt atbilstoši marķētos konteineros. 

- Turēt konteineru noslēgtu. 

- Izvairīties no putekļu veidošanās. 

- Turēt drošā attālumā no nesaderīgiem produktiem. 

Iepakojuma materiāls 

Piemērots materiāls: 
- nerūsējošs tērauds, hermētisks polietilēns, polipropilēna laminēti maisi, kā arī mīksti, no 

polipropilēna materiāla izgatavoti konteineri. 

Nepiemērots materiāls: 

- tādi metāli kā alumīnijs, magnēzijs, alva, cinks, varš, bronza, misiņš, hroms; 

- ūdenscaurlaidīgi materiāli. 

 

7.3. Speciāls gala pielietojums (i) 

- Vielas tehniskā funkcija (ko tā dara): starpprodukti, pH regulēšanas aģenti, laboratorijas ķimikālijas. 

- Par papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar: Piegādātāju. 

- Noteikto pielietojumu iedarbības scenāriji aplūkoti pielikumā. 

 

8. IEDAĻA: IEDARBĪBAS KONTROLE / INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA 

8.1. Kontroles parametri 

8.1.1 Atvasināts beziedarbības līmenis (DNEL) 

 Darbinieki 

Akūta / īslaicīga (ādas, ieelpošana – lokālas un sistēmiskas pazīmes) 

Ilgtermiņa (ādas – lokāla un sistēmiska ietekme, ieelpošana – sistēmiskas pazīmes) 

Fokuss ir lokālo pazīmju parādīšanās pēc akūtas un atkārtotas  iedarbības vietās, kur NaOH tiek ražots 

un/vai izmantots. Tādēļ, ka normālos apstrādes un lietošanas apstākļos NaOH nav jābūt sistēmiski 

pieejamam organismā. 

DNEL ilgtermiņa ieelpošana=1.0 mg/m
3
 (lokālas pazīmes) 

Vispārējā populācija 

Akūta / īslaicīga (ādas, ieelpošana, orāla – sistēmiskas pazīmes; ādas, ieelpošana - lokāli) 

Ilgtermiņa (ādas, ieelpošana, orāla – sistēmiskas pazīmes; ādas – lokālas pazīmes) 

Tā kā normālos apstrādes un lietošanas apstākļos NaOH nav jābūt sistēmiski pieejamam organismā, 

fokuss ir uz iespējamiem akūtas iedarbības riskiem (lokālas pazīmes). 

DNEL ilgtermiņa ieelpošana=1.0 mg/m
3
 (lokālas pazīmes) 
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8.1.2 Paredzamā beziedarbības koncentrācija (PNEC) 

PNEC aqua (saldūdens, jūras ūdens, neregulāras izvades, STP): NaOH toksicitāti var piedēvēt pH 

pieaugumam OH pievienošanas dēļ, jo nātrija koncentrācija ir pārāk zema, lai izskaidrotu akūtās 

toksicitātes izpētē novērotās pazīmes. Nav iespējams iegūt vispārēju PNEC no viena elementa 

toksicitātes datiem par NaOH, jo dabisko ūdeņu pH, tāpat kā dabisko ūdeņu buferspēja uzrāda 

ievērojamas atšķirības un ūdens vides organismi/ekosistēmas šiem īpašajiem dabas apstākļiem ir 

pielāgotas, kā rezultātā tiek pieņemti dažādi optimālie pH un pH diapazoni. 

PNEC (nogulsnes (saldūdens/jūras ūdens), augsne): Augstā šķīdība ūdenī un ļoti zemais tvaika spiediens 

norāda, ka NaOH, galvenokārt, būs sastopams ūdenī. Ūdenī (ieskaitot augsnes un nogulšņu porūdeni) 

NaOH sastopams kā nātrija jons (OH
-
), kā cietviela NaOH ātri izšķīst un attiecīgi ūdenī sadalās.   

PNEC orāli: Saskaņā ar ES RAR (2007) bioakumulācija organismos uz NaOH neattiecas. 

 

8.1.3 Nacionālie Arodekspozīcijas robežlielumi OEL 

 

OEL = 0.5 mg/m
3
 

 Arodekspozīcijas Robežlielumi (OEL) ES un Norvēģijā (ACGIH, 2006) 

 

ES dalībvalsts 

 

Mērvienība TW ST Maksimums Atsauce 

Austrija mg/m
3
 2 4   

Beļģija mg/m
3
   2 ACGIH (2006) 

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

Dānija mg/m
3
 2    

Somija mg/m
3
 2   ACGIH (2006) 

Francija mg/m
3
 2    

Ungārija mg/m
3
 2    

Īrija mg/m
3
  2  ACGIH (2006) 

Norvēģija mg/m
3
   2 ACGIH (2006) 

Polija mg/m
3
 0.5 1  ACGIH (2006) 

Portugāle mg/m
3
  2   

Spānija mg/m
3
  2  ACGIH (2006) 

Zviedrija mg/m
3
 1  2 ACGIH (2006) 

Apvienotā Karaliste mg/m
3
  2  ACGIH (2006) 

 

8.2. Iedarbības kontrole 

 

8.2.1. Atbilstoša tehniskā kontrole 
- Nodrošināt atbilstošu ventilāciju. 

- Piemērot tehniskus pasākumus, lai atbilstu arodekspozīcijas robežlielumiem. 

 

8.2.2. Individuālie drošības pasākumi 

Acu aizsardzība: 

- Jāvalkā ķīmiski izturīgas brilles. 

Ādas un ķermeņa aizsardzība: 

- Ķīmiski izturīgs priekšauts 

- PVC, neoprēna priekšauts/zābaki putekļu gadījumā. 

Roku aizsardzība: 

- Necaurlaidīgi cimdi. 

- Piemērots materiāls: PVC, Neoprēns, Dabīgā Gumija, butilgumija 

- Nepiemērots materiāls: Āda 
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Elpošanas aizsardzība: 

- Putekļu vai pilienu veidošanās gadījumā izmantot respiratoru ar apstiprinātu filtru. 

- Ieteicamais Filtra veids: P2 

 

Higiēnas pasākumi: 

- Acu mazgāšanas pudeles vai acu mazgāšanas vietas saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem. 

- Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu un apavus. 

- Darboties saskaņā ar labu rūpniecisko higiēnas un drošības praksi. 

 

8.2.3. Iedarbības uz vidi kontrole 

- Utilizēt skalošanas ūdeni saskaņā ar vietējiem un nacionālajiem noteikumiem. 

 

 

9. IEDAĻA: FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS 

9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamata īpašībām 

 Rādītāju nosaukums  

a)  Apraksts  Baltas, sfēriskas vai pussfēriskas formas 

granulas, pieļaujams neliels ietonējums 
b)  Smarža  

c)  Smaržas uztveres slieksnis Datu nav 

d)  pH > 13 

e)  Kušanas/sasalšanas temperatūra, ˚C 320-324 

f)  Vārīšanās temperatūra, ˚C 1378-1403 

g)  Uzliesmošanas punkts Datu nav 

h)  Iztvaikošanas intensitāte Datu nav 

i)  Uzliesmojamība Viela nav uzliesmojoša 

j)  Uzliesmošanas augšējās/apakšējās robežas un 

sprādzienbīstamības robeža  

Datu nav 

k)  Tvaika spiediens Nav piemērojams. 

l)  Tvaika blīvums Datu nav 

m)  Īpatnējais blīvums, g/cm
3
 2,02-2,13 

n)  Šķīdība ūdenī mg/l (pie 20 ˚C)  522000  

o)  Sadalījuma koeficients: n-oktanols/ūdens Nav piemērojams. 

p)  Pašuzliesmošanās temperatūra Datu nav 

q)  Sadalīšanās temperatūra Datu nav 

r)  Viskozitāte Viskozitāte 

s)  Sprādzienbīstamības īpašības Uguns un sprādzienu drošs 

t)  Oksidēšanās īpašības Nav oksidētājs  

 

 

 

9.2 Cita informācija 

Izvairīties no glabāšanas un transportēšanas atvērtā veidā, jo notiek ūdens un oglekļa dioksīda gaisa 

absorbēšana ar siltuma emisiju. 

Jāizvairās no nejaušas produkta saskares ar slāpekļskābi un citām spēcīgām skābēm, jo reakcija ar tām 

rada siltumu. 

NaOH ir stipra sārma viela, kas pilnībā sadalās ūdenī nātrija jonā (Na
+
) un hidroksila jonā (OH

-
). 

Izšķīšana/sadalīšanās ūdenī ir stipri eksotermiska, tādēļ, pievienojot NaOH ūdenim parādās spēcīga reakcija. 
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10. IEDAĻA: STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA 

10.1 Reaģētspēja: 
-  Eksotermiskas bīstamības iespēja 

- Var būt korozīvs ar metāliem. 

10.2 Ķīmiskā stabilitāte 
- Stabils ieteiktajos glabāšanas apstākļos. 

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība 

- Reaģējot ar metāliem, izdala ūdeņradi. 

- Eksotermiska reakcija ar spēcīgām skābēm. 

- Aktīvas reakcijas risks līdz pat sprādzienam. 

- Aktīvi reaģē ar ūdeni. 

10.4. Apstākļi, no kuriem jāizvairās 

- Mitruma iedarbība. 

- Sasalšana 

10.5. Nesaderīgi materiāli 

- Skābes, ieskaitot organiskās; 

- Tādi metāli kā alumīnijs, magnēzijs, alva, cinks, citi vieglie metāli un to sakausējumi; 

10.6. Bīstami sadalīšanas produkti 

- Ūdeņradis (reaģējot ar vieglajiem metāliem) 

 

 

11. IEDAĻA: TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 

 

Akūta orāla toksicitāte: LD50 = 40 mg/kg, i.p., pele. 

 LDmin = 500 mg/kg, i.g., truši. 

 Letāla deva norijot cilvēkam ir 4.95 mg/kg. 

Gadījumā, ja notikusi saskare ar ādu: Rada spēcīgus ādas kairinājumus un apdegumus. 

Gadījumā, ja notikusi saskare ar acīm: Rada spēcīgu acu kairinājumu un ķīmiskus apdegumus. 

Ieelpošanas gadījumā: Produkta tvaiki (aerosols) spēcīgi kairina augšējos elpceļus. 

Sensibilizējoša iedarbība: Par ādas sensibilizatoru netiek uzskatīts. 

Kancerogenitāte: dati nav pieejami 

Mutagenitāte: Izmēģinājumi ar dzīvniekiem neuzrādīja nekādus 

mutagenitātes efektus., In vitro izmēģinājumi mutagenitātes  

 efektus neuzrādīja 

Toksicitāte reproduktīvajai sistēmai Ietekme uz auglību, fetotoksiska iedarbība, ietekme nav novērota 
Īpaša mērķa orgāna toksicitāte –  

vienreizēja iedarbība Ieelpošana – kodīgs 

 Mutes dobumā – kodīgs 

 Uz ādas - kodīgs 
Īpaša mērķa orgāna toksicitāte –  

atkārtota iedarbība nav piemērojama 

Bīstamas ietekmes apmērs uz cilvēka  

organismu: Nātrija hidroksīds ir ļoti bīstama viela cilvēka organismam. 

Nokļūstot uz ādas virsmas, tas rada ķīmiskus apdegumus, izdalot 

proteinus albumīnus. Ilgtermiņa iedarbība uz ādas virsmas var 

radīt čūlas un ekzēmas. Spēcīga ietekme un gļotādu, var izraisīt 

bojājumus augšējā elpošanas sistēmā un plaušās. Pat 

vismazākais kaustiskās sodas daudzums ir bīstams acīm. 
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12. IEDAĻA: EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA 

12.1 Ekotoksicitāte 
Akūta toksicitāte zivīm: LC50 = 45,4 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Varavīksnes forele) 

96stundas.  

LC50 = 160 mg/l, Carassius auratus (Zelta zivtiņa) 24 stundas.  

LC50 = 189 mg/l, Leuciscus idus melanotus (Zelta ālants) 48 stundas. 

LC50 = 125 mg/l, Gambusia affinis (Moskītu zivs) 24, 48, 96 stundas. 

 

Akūtā toksicitāte 

bezmugurkaulniekiem: 

EC 40 – 240 mg/l Daphnia magna (Dafnija magna). 

LC50 = 40 mg/l Ophryotrocha diadema (Jūras daudzsaru tārps) 

48 stundas. 

 

Akūta toksicitāte mikroorganismiem: EC50 = 22 mg/l Photobacterium phosphoreum (luminiscējošā 

baktērija) 15 min. 

 

Papildu informācija: LC50 30 - 100 mg/l, Crangon (Vēžveidīgie) un Asteroidne 

(Jūras zvaigzne), 48 stundas. 

 

12.2 Noturība un degradācijas spēja Vidē transformējas. Transformācijas produkts ir nātrija 

karbonāts. 

 

12.3 Bioakumulācijas potenciāls: Neattiecas 

 

12.4 Mobilitāte augsnē: Ļoti mobils augsnē un ūdenī šķīstošs, kur notiek tā 

jonizācija/neitralizācija. Nav izplatīts gaisā. 

 

12.5 SBT un lSlB novērtējuma 

rezultāti: 

Šī viela nav uzskatāma par stabilu, bioakumulējošu un toksisku 

(SBT). Šī viela nav uzskatāma par ļoti stabilu un ļoti 

bioakumulējošu (lSlB). 

 

12.6 Citi apgrieztie efekti: Dati nav pieejami 

 

13. IEDAĻA: UTILIZĀCIJAS VEIDI 

13.1. Atkritumu pārstrādes metodes 

Savāktā materiāla apstrāde aprakstīta 7., 8. sadaļā. 

- Atšķaidīt ar lielu daudzumu ūdens 

- Šķīdumus ar augstu pH vērtību pirms izvadīšanas jāneitralizē. 

- Neitralizē ar skābi. 

- Saskaņā ar vietējiem un nacionālajiem noteikumiem. 

Izlietotais iepakojums 

- Ja iespējams, ieteicama otrreizēja pārstrāde, nevis iznīcināšana vai sadedzināšana. 

- Tīrs konteiners ar ūdeni. 

- Iznīcināt kā nelietotu produktu. 

- Saskaņā ar vietējiem un nacionālajiem noteikumiem. 
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14. IEDAĻA: TRANSPORTĒŠANAS INFORMĀCIJA 

 

Virszemes transports (ARD/RID) 

14.1 ANO numurs: UN 1823 

14.2 Pareizs nokraušanas nosaukums un/vai 

transporta nosaukums: 

NĀTRIJA HIDROKSĪDS, CIETS 

 

14.3 Transportēšanas bīstamības klase 8 

14.4 Iepakojuma grupa II 

14.5 Ekoloģiskie draudi Iztrūkst  

14.6 Īpaša piesardzība lietotājam jā 

 Tuneļa reģistrācijas kods Е 

 

Gaisa transports (AND) 

14.1 ANO numurs: UN 1823 

14.2 Pareizs nokraušanas nosaukums un/vai 

transporta nosaukums: 

NĀTRIJA HIDROKSĪDS, CIETS 

 

14.3 Transportēšanas bīstamības klase 8 

14.4 Iepakojuma grupa II 

14.5 Ekoloģiskie draudi Iztrūkst 

14.6 Īpaša piesardzība lietotājam jā 

 

 

Jūras transports (IMDG) 

14.1 ANO numurs: UN 1823 

14.2 Pareizs nokraušanas nosaukums un/vai 

transporta nosaukums: 

NĀTRIJA HIDROKSĪDS, CIETS 

 

14.3 Transportēšanas bīstamības klase 8 

14.4 Iepakojuma grupa II 

14.5 Ekoloģiskie draudi Iztrūkst 

14.6 Īpaša piesardzība lietotājam jā 

 EmS F-A S-B 

 

14.7. Beztaras pārvadājums saskaņā ar Starptautiskās konvencijas par piesārņošanas novēršanu 

no kuģiem (MARPOL) 73/78 II pielikumu un Starptautiskā kodeksa par kuģu konstrukciju un 

aprīkojumu, kuri pārvadā bīstamās ķīmiskās vielas kā lejamkravas (IBC Code) 

Netiek piemērota 

 

15. IEDAĻA: NORMATĪVA RAKSTURA INFORMĀCIJA 

15.1. DroŐĞbas, veselĞbas jomas un vides noteikumi/normatĞvie akti, kas ĞpaŐi attiecas uz 

vielām un maisĞjumiem 

- 1998.gada 7.aprīļa Padomes Direktīva 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību 

pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā, ar grozījumiem 

- 2000.gada 8.jūnija Komisijas Direktīva 2000/39/EK, ar ko izveido darba vietā pieļaujamo indikatīvo 

robežvērtību pirmo sarakstu, lai īstenotu Padomes Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un 

drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā, ar grozījumiem 

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 19.novembra Direktīva 2008/98/EK par atkritumiem 

- 1999. gada 17. maija vispārējais administratīvais rīkojums par ūdeni piesārņojošo vielu klasifikāciju 

pēc  bīstamības klases ūdenim, kas izstrādāts, izpildot Vācijas likumu par ūdens režīma regulēšanu 
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(VwVwS, administratīvais rīkojums par ūdeni piesārņojošajām vielām) (Vācijas Federālais vēstnesis 

Nr. 98а, 29.05.1999.). Produkta kods 142, WGK 1 

- Uzglabāšanas klase saskaņā ar TRGS 510 8В 

 

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums 

Šai vielai ir veikts ķīmiskās drošības novērtējums. 

 

16. IEDAĻA: CITA INFORMĀCIJA 

Apmācības ieteikumi 
Pirms šī produkta lietošanas izlasīt drošības datu lapu. 

Ieteicamie lietošanas ierobežojumi: 

Paredzētajam pielietojumam ierobežojumu nav. 

Ieteikumi par drošības datu lapā izklāstītās informācijas izmantošanu 

DDL ir paredzēta tikai norādītajai valstij, kurā tā ir spēkā. Eiropas DDL formāts atbilst Eiropas 

likumdošanai un nav paredzēts izmantošanai valstīs, kas ir ārpus Eiropas Savienības, izņemot 

Norvēģiju un Šveici. Citās valstīs/reģionos piemērojamās drošības datu lapas ir pieejamas pēc 

pieprasījuma. 

Sniegtā informācija atbilst mūsu pašreizējām zināšanām un pieredzei par produktu un nav pilnīga. Tā 

attiecas uz produktu, kas atbilst specifikācijām, ja vien nav noteikts citādi. Šajā gadījumā, veicot 

savienojumus vai samaisījumus, jāpārliecinās, vai nerodas kāda jaunas bīstamība. Jebkurā gadījumā 

lietotājs nav atbrīvots no visu likumdošanas, administratīvo un regulējošo procedūru ievērošanas, kas 

saistīta ar produktu, personīgo higiēnu un cilvēku labklājības un vides aizsardzību. 

Atbildīgajām amatpersonām, kas šo drošības datu lapu saņem, jānodrošina, ka jebkura persona, kas 

varētu izmantot, apstrādāt, utilizēt vai saskarties ar produktu vienā vai otrā veidā, ir izlasījusi un 

atbilstoši izpratusi šeit aprakstīto informāciju. Ņemiet vērā, ka drošības datu lapas izskats un saturs 

tam pašam produktam dažādās valstīs var atšķirties, lai atbilstu dažādām spēkā esošo noteikumu 

prasībām. 

 

Izklāstīts saskaņā ar 2015.gada 28.maija Komisijas Regulas (EU) № 830/2015 prasībām, atbilstoši 

kurām izdarīti grozījumi Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes Regulā (EC) № 1907/2006, kas 

attiecas uz ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH). 

  Sadaļu nosaukumi: 2.2, 3.1, 13, 14, 15.1 

Papildināts sadaļu saturs: 5.1, 5.4, 9.1 

 

Paskaidrojumi vai pieņemtie apzīmējumi abreviatūrām vai saīsinājumiem, kas izmantojami 

materiāla Drošības datu lapā. 

Izmantotās abreviatūras un saīsinājumus var atrast vietnē www.wikipedia.org. 

 

Pamata informācijas avoti 
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2. Eiropas Parlamenta un Padomes EK Nr. 1272/2008 16.12.2008. 

3. 2015.gada 28.maija Komisijas Regula (ES) Nr. 830/2015, ar ko groza Eiropas Parlamenta un 

Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, 

licencēšanu un ierobežošanu (REACH)  

4. ACGIH (2006). Komiteju Ikgadējie Ziņojumi par TLV un BE1 par 2005.gadu. ACGIH 
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