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RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF, ЕG-VERTEGENWOORDIGER EN FABRIKANT 
1.1 Productidentificaties 
IUPAC-naam: Natriumhydroxide  
Synoniemen: Natronloog, bijtende soda, bijtende natron, natron, etsnatron 
EG-nummer: 215-185-5 
EG-naam: Natriumhydroxide 
CAS-nummer: 1310-73-2 
CAS-naam: Natriumhydroxide 
RTECS:  WB4900000 
Referentienummer: 01-2119457892-27-0023 
 
1.2 Identificatie van toepassingen  
Voor industriële toepassing kan natriumhydroxide worden gebruikt voor bijvoorbeeld het verhogen 
van de pH, het produceren van biodiesel uit plantaardige oliën, het reinigen van reservoirs 
(voedselindustrie), het drogen van lucht, het winnen van aluminiumoxide, in de textielindustrie, het 
looien van leer, de productie van chemicaliën (gebruik als tussenproduct), het regenereren van harsen 
of het verzachten van water. 
Consumenten kunnen het ook gebruiken voor het strippen van verflagen of het ontstoppen van 
afvoeren.  

Meer informatie: Volledige tekst van PROC, ERC, PC en SU: zie in de BS’s in de Bijlage. 
 
1.3 Gegevens fabrikant/ЕG-vertegenwoordiger: 
Fabrikant: JSC «Kaustik» Volgograd 
Adres (post- en vestigingsadres): 40 let VLKSМ str., 57, 400097, Volgograd, Rusland 
Telefoon: +7(8442) 40 66 81; fax: (8442) 40 66 03 
E-mailadres: to@kaustik.ru 
Contactpersoon: Aleksey Chebotarev 
ЕG-vertegenwoordiger: Kaustik Europe B.V. 
Adres (post- en vestigingsadres): Stockholm 26, 2993 LM Barendrecht, Nederland 
Telefoon: +7 903 4795566; +31610952861 
Contactpersoon: Vladimir Khodyrev 
1.4 Тelefoonnummer noodgevallen: +7(8442), 406603 of 406245 van 8:00 tot 17:00 uur 

Moskous tijd (UTC +3). 
 
 
RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 
2.1 Classificatie en etikettering volgens CLP 
Natriumhydroxide wordt vermeld in Bijlage VI van EG-richtlijn 1272/2008 (CLP) (Indexnr. 011-002-00-6). 

Classificatie 
Gevarenklasse- en categorie Bijtend voor de huid; categorie 1A 
Gevarenaanduiding: H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel  
 H290: Kan bijtend zijn voor metalen  
 H318: Kan ernstig oogletsel veroorzaken  
Etikettering 
Signaalwoord: Gevaarlijk 
GHS-pictogrammen: GHS05: bijtend  
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Specifieke concentratielimieten 
Bijtend voor huid 1A; H314 (Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel): C ≥ 5 % 
Bijtend voor huid 1B; H314 (Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel): 2 % ≤ C < 5 % 
Huidirritatie 2; H315 (Veroorzaakt huidirritatie): 0,5 % ≤ C < 2 % 
Oogirritatie 2; H319 (Veroorzaakt ernstige oogirritatie): 0,5 % ≤ C < 2 % 
 
2.2. Classificatie volgens DSD / DPD 
Natriumhydroxide wordt vermeld in Bijlage I van Richtlijn 67/548/EEC (DSD) (Indexnr. 011-002-00-6).  

Classificatie 
Gevaaromschrijving: C - bijtend 
R-zin: R35 - veroorzaakt ernstige brandwonden 
 
2.3 Andere gevaren 
2.3.1. Samenvatting en algemene conclusies over PBT- of zPzB-eigenschappen 
Natriumhydroxide wordt niet beschouwd als een PBT- of zPzB-stof. 

2.3.2. Voorzorgsmaatregelen  
P260: Stof/rook/gas/nevel/dampen/spray niet inademen. 
P280: Beschermende handschoenen/beschermende 

kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. 
P303 + P361 + P353: INDIEN OP HUID (of haar): Onmiddellijk alle verontreinigde kleding 

uittrekken. 
 De huid met water afspoelen/douchen. 
P305 + P351 + P338: INDIEN IN OGEN: Enkele minuten lang voorzichtig uitspoelen met water. 

Eventuele contactlenzen verwijderen als dat gemakkelijk gaat. De ogen verder 
uitspoelen. 

P310: Bel onmiddellijk het National Vergiftigingen Informatie Centrum of een arts. 
Bovengenoemde voorzorgsmaatregelen gelden bij industrieel gebruik. Voor beroepsgroepen of 
consumenten die NaOH gebruiken, kunnen andere of meer voorzorgsmaatregelen geschikter zijn. 
 
 
RUBRIEK 3: SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 

Bestanddeel: CAS-nummer EG-nummer 
(EINECS, EILINCS) Gehalte, % 

Natriumhydroxide NaOH  1310-73-2 215-185-5 niet minder dan 99,0 
Natriumcarbonaat Na2CO3 497-19-8 207-838-8 niet meer dan 1,0 

 
 
RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN 
4.1 Omschrijving van eerstehulpmaatregelen 
Indien ingeademd 
- In de frisse lucht brengen.  
- Dien indien nodig kunstmatige beademing of zuurstof toe.  
- Leg het slachtoffer in een stabiele zijligging (linkerzij), dek hem af en houd hem warm.  
- Bel onmiddellijk een arts.  
Bij oogcontact  
- Spoel de ogen onmiddellijk uit met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minimaal 15 minuten. 
- Indien oogleden moeilijk geopend kunnen worden, dien dan een pijstillende oogdouche toe 
(oxybuprocaïne). 
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- Bel onmiddellijk een arts of het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. 
- Breng het slachtoffer onmiddellijk naar het ziekenhuis. 
 Bij huidcontact  
- Trek onmiddellijk de verontreinigde kleding en/of schoenen uit.  
- Spoel de huid onmiddellijk af met veel water.  
- Houd het slachtoffer warm en breng hem naar een rustige plek.  
- Bel onmiddellijk een arts of het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.  
- Verontreinigde kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken.  
 Indien ingeslikt 
- Bel onmiddellijk een arts of het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.  
- Breng het slachtoffer onmiddellijk naar het ziekenhuis.  
- Spoel de mond met water (alleen indien het slachtoffer bij bewustzijn is).  
- Probeer NIET het slachtoffer te laten braken.  
- Dien indien nodig kunstmatige beademing of zuurstof toe. 
Informatie voor de arts: Frisse lucht, rust. Halfopgerichte positie. Kunstmatige beademing kan 
noodzakelijk zijn. Doorverwijzen voor medische zorg. 
 
4.2 Belangrijkste symptomen en werkingen, zowel acuut als vertraagd 
Bij huidcontact: 
Brandwonden met necroseverschijnselen die diep in het weefsel spreiden, niet-helende wonden die tot 
littekenvorming leiden; 
Bij oogcontact: 
Prikkende ogen, brandend gevoel, traanvorming, sterke zwelling en bindvliesontsteking van de ogen, 
hoornvliesvertroebeling en beschadiging van de iris. Oogcontact met opgeloste of vaste alkalische 
stoffen veroorzaakt een chemische verbranding, met mogelijk blindheid tot gevolg; 
Bij inademen: 
Hoesten, beklemming op de borst, loopneus, tranende ogen;  
Orale vergiftiging (bij inslikken): 
Verbranden van lippen, slijmvliezen in mondholte, slokdarm en maag, overmatige speekselvorming, 
misselijkheid, braken – vaak met bloed –, pijn in de mond, borstbeen en buik, pijn bij slikken, 
ineenstorting. 
 
4.3 Indicatie van onmiddellijk noodzakelijke medische hulp: 
Bij vergiftiging en oog- of huidcontact met natriumhydroxide is onmiddellijke medische hulp vereist. 
Afwezigheid van zichtbare symptomen sluit feitelijke weefselbeschadiging niet uit. Rust en medische 
observatie zijn daarom noodzakelijk. 
 
 
RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 
5.1. Blusmiddelen  
Geschikte blusmiddelen: 
- Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de omringende 
omgeving. 
Ongeschikte blusmiddelen: 
- Water zou ineffectief kunnen zijn. 
 
5.2. Speciale risico’s voortkomend uit de chemische stof 
- Dit product is niet ontvlambaar. 
- Niet ontplofbaar.  
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- Reageert heftig met water.  
- Reageert op metalen met het vrijkomen van waterstof.  
 
5.3. Speciale beschermende maatregelen voor brandweerlieden  
- Bij brand onafhankelijke persluchtapparatuur dragen.  
- Persoonlijke, beschermende uitrusting gebruiken.  
- Draag chemisch resistente overkleding.  
- Koel reservoirs/tanks af met waterspray. 
 

Specifieke brandbestrijdingsmaatregelen: 
Niet van toepassing. 
 
RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN 
6.1. Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen, beschermende uitrusting en noodprocedure 
Aanbevelingen voor personeel dat geen onderdeel van hulpdiensten is: 
- Voorkom verder lekken of weglopen indien het veilig is om dat te doen.  
- Blijf uit de buurt van onverenigbare producten.  
Aanbevelingen voor werknemers van hulpdiensten: 
- Evacueer het personeel naar veilige gebieden.  
- Houdt mensen weg en bovenwinds van het lek.  
- Ventileer het gebied. 
- Draag geschikte beschermende kleding.  
 
6.2. Voorzorgsmaatregelen m.b.t. het milieu 
- Mag niet in het milieu terecht komen.  
- Niet in oppervlaktewater of rioleringssysteem lozen.  
 
6.3. Methodes en materialen voor het opnemen en reinigen 
- Bij elkaar vegen en in voor afvalverwerking geschikte reservoirs schuiven. 
- Vorming van stof voorkomen. 
- Bewaren in correct geëtiketteerde reservoirs. 
- Voor afvalverwerking bewaren in geschikte, gesloten reservoirs. 
 
6.4 Verwijzing naar andere secties  
Behandel het opgenomen materiaal zoals omschreven in de secties 7, 8 en 13. 
 
 
RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG 
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor veilige hantering  
- Gebruik in gesloten systeem. 
- Bij het maken van een oplossing, altijd het product aan water toevoegen. Nooit water aan het product 
toevoegen.  
- Gebruik alleen apparatuur en materialen die verenigbaar zijn met het product.  
- Uit de buurt houden van onverenigbare producten.  
- Verplaatsing bij voorkeur uitvoeren d.m.v. pomp of zwaartekracht.  
- Alle werkzaamheden met het product dienen met beschermende kleding en persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM) te worden uitgevoerd. 
 
7.2. Voorwaarden voor veilige opslag, inclusief onverenigbare producten 
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Opslag: 
- Opslaan in de originele verpakking.  
- Bewaren in goed geventileerde ruimte.  
- Bewaren in droge ruimte.  
- Bewaren in correct geëtiketteerde reservoirs.  
- Reservoirs gesloten houden.  
- Stofvorming vermijden.  
- Uit de buurt houden van onverenigbare producten.  
Verpakkingsmateriaal  
Geschikt materiaal: 
- Roestvrij staal, hermetisch polyethyleen, polypropyleen, gelamineerde polypropyleen zakken, zachte 
containers gemaakt van polypropyleen materiaal. 
Ongeschikt materiaal:  
- Metalen zoals aluminium, magnesium, tin, zink, koper, brons, messing, chroom; 
- Waterdoorlatend materiaal. 
 
7.3. Specifiek(e) eindgebruik(en) 
- Technische kenmerken van de stof (wat het doet): tussenproducten, pH-regulerende agentia, 

laboratoriumchemicaliën. 
- Neem voor meer informatie contact op met uw leverancier. 
- Blootstellingsscenario’s voor geïdentificeerd gebruik worden omschreven in de Bijlage. 
 
 
RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/ 
PERSOONLIJKE BESCHERMING 
8.1 Controleparameters 
8.1.1. Afgeleide dosis zonder effect (DNEL) 
Voor werknemers 
Acuut/korte termijn (huidcontact, inademing – lokale en systemische effecten) 
Lange termijn (huidcontact – lokale en systemische effecten; inademing – systemische effecten) 
De nadruk wordt gelegd op lokale effecten als gevolg van acute en herhaalde blootstelling op die plaatsen 
waar de NaOH wordt geproduceerd en/of gebruikt. De reden hiervoor is het feit dat bij normale 
voorwaarden voor hantering en gebruik NaOH niet systematisch beschikbaar komt in het lichaam. 
DNEL lange termijn inademing = 1,0 mg/m3 (lokale effecten) 
Voor de algemene bevolking  
Acute/korte termijn (huidcontact, inademing, oraal – systemische effecten; huidcontact, inademing – lokaal) 
Lange termijn (huidcontact, inademing, oraal – systemische effecten; huidcontact – lokale effecten) 
Omdat onder normale voorwaarden voor hantering en gebruik NaOH niet systematisch beschikbaar komt 
in het lichaam, wordt de nadruk gelegd op mogelijke risico’s door acute blootstelling (lokale effecten). 
DNEL lange termijn inademing = 1,0 mg/m3 (lokale effecten) 

8.1.2 Voorspelde concentraties zonder effect (PNEC) 
PNEC water (zoetwater, zoutwater, periodieke lozingen, afvalwaterbehandeling): De toxiciteit van 
NaOH kan worden toegeschreven aan de toegenomen pH als gevolg van de toevoeging van OH-ionen, 
omdat de concentraties natriumionen te laag zijn om een verklaring te kunnen geven voor de 
geobserveerde effecten bij onderzoeken naar acute toxiciteit. Een algemene PNEC kan niet worden 
gevormd op basis van een bepaald type gegevens over de toxiciteit van NaOH, omdat zowel de pH als 
de buffercapaciteit van natuurlijke wateren aanmerkelijke verschillen vertonen en in het water levende 
organismen/ecosystemen zich aangepast hebben aan deze specifieke natuurlijke omstandigheden, 
hetgeen resulteert in diverse pH-optima en pH-bereiken die worden getolereerd. 
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PNEC (sediment (zoetwater/zoutwater), bodem): de hoge oplosbaarheid in water en de zeer lage 
dampspanning geven aan dat NaOH vooral in water zal worden gevonden. In water (inclusief bodem- 
of sedimentporiewater) is NaOH aanwezig als natriumionen (Na+) en hydroxyl-ionen (OH-), omdat 
vaste NaOH in water snel oplost en vervolgens dissocieert. 
PNEC oraal: Volgens de EU RAR (2007) is bioaccumulatie in organismen niet relevant voor NaOH. 

8.1.3. Nationale Wettelijke Grenswaarden Beroepsblootstelling OEL (Occupational Exposure Limits) 
OEL = 0,5 mg/m3   
Occupational Exposure Limits (OEL’s) in de EU en Noorwegen (ACGIH, 2006) 
Lidstaat EU Eenheid TW ST Grenswaarde Bron 

 

Oostenrijk mg/m3 2 4   
België mg/m3   2 ACGIH (2006) 
Tsjechië  mg/m3 1 2  ACGIH (2006) 
Denemarken mg/m3 2    
Finland mg/m3 2   ACGIH (2006) 
Frankrijk mg/m3 2    
Hongarije mg/m3 2    
Ierland mg/m3  2  ACGIH (2006) 
Noorwegen mg/m3   2 ACGIH (2006) 
Polen mg/m3 0,5 1  ACGIH (2006) 
Portugal mg/m3  2   
Spain mg/m3  2  ACGIH (2006) 
Zweden mg/m3 1  2 ACGIH (2006) 
Groot-Brittannië mg/m3  2  ACGIH (2006) 
 
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling  
 8.2.1. De juiste technische controle 
- Zorg voor voldoende ventilatie.  
- Voer technische maatregelen uit om de wettelijke grenswaarden voor beroepsblootstelling na te leven.  

8.2.2. Individuele beschermingsmaatregelen 
Oogbescherming: 
- Draag een chemisch bestendige, nauw aansluitende veiligheidsbril. 
Huid- en lichaamsbescherming: 
- Draag een chemisch bestendig schort. 
- In geval van stof: draag stof en laarzen van PVC of neopreen. 
Handbescherming: 
- Ondoordringbare handschoenen. 
- Geschikt materiaal: PVC, neopreen, natuurlijk rubber, butylrubber. 
- Ongeschikt materiaal: leer. 
Bescherming ademhalingswegen: 
- In het geval van stof- of aerosolvorming een respirator met gecertificeerd filter gebruiken.  
- Aanbevolen filtertype: P2. 
Hygiënische maatregelen: 
- Oogdoucheflessen of oogdouchestations in overeenstemming met de geldende normen. 
- Trek onmiddellijk de verontreinigde kleding en schoenen uit. 
- Handel in overeenstemming met de regels voor industriële hygiëne en veiligheid. 

8.2.3. Maatregelen ter beheersing van milieublootstelling 
- Spoelwater afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke en nationale regelgeving. 
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RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 
Kenmerken  

Moleculaire formule: NaOH 
Moleculair gewichtsbereik: 40,0 
Fysische toestand bij 20 ºС en 101,3 kPa Witte korrels met ronde of halfronde vorm, lichte tinten 

toegestaan. 
Geur Geurloos. 
pH > 13 
Smeltpunt/vriespunt, ºС 320-324 
Beginkookpunt, kooktraject ºС 1378 
Relatieve dichtheid, g/сm3 (bij 20 ºС) 2,02-2,13 
Stortgewicht, g/сm3 (bij 20 °С) 1,14 
Wateroplosbaarheid, mg/l (bij 20 ºС) 522.000  
Oplosbaarheid in diverse oplosmiddelen 
 

Niet oplosbaar in vet, aceton en ether. Oplosbaar in 
ethanol en glycerol. 

Dampspanning 
 

Niet van toepassing. Volgens de REACH-regelgeving 
hoeft geen onderzoek te worden verricht als het 
smeltpunt boven de 300 ºС ligt (Bijlage VII, kolom 2 
aanpassing).  

Verdelingscoefficiënt: n-octanol/water 
 

Niet van toepassing. Volgens de REACH-regelgeving 
hoeft geen onderzoek te worden verricht als de stof 
anorganisch is (Bijlage VII, kolom 2 aanpassing). 

Vlampunt 
Ontledingstemperatuur 

Geen gegevens 
Geen gegevens 

Viscositeit Niet van toepassing 
Granulometrie, mm 0,8-2,7 
Ontvlambaarheid De stof is niet ontvlambaar 
Ontploffingseigenschappen  Niet ontplofbaar, niet ontvlambaar 
Оxiderende eigenschappen Niet-oxiderend  

 
9.2 Overige informatie 
Opslag en transport in open toestand vermijden, omdat er dan absorptie van water en kooldioxide uit 
de lucht met warmteafgifte plaats vindt. 
Onbedoeld contact van het product met salpeterzuur en andere sterke zuren dient te worden vermeden, 
omdat de reactie daarmee gepaard gaat met afgifte van warmte. 
NaOH is een sterk alkalische stof, die in water volledig dissocieert in natriumionen (Na+) en 
hydroxylionen (OH-). De ontbinding/dissociatie in water is een sterk exotherm proces, en daarom 
treedt er een turbulente reactie op indien NaOH aan water wordt toegevoegd. 
 
 
RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT 
10.1 Reactiviteit: 
- Gevaar voor exotherme reactie. 
- Kan bijtend inwerken op metalen. 

10.2. Chemische stabiliteit  
- Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden.  
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10.3. Kans op gevaarlijke reacties 
- Vormt waterstof bij reactie met metalen.  
- Exothermische reactie met sterke zuren.  
- Risico op heftige reacties, tot aan ontploffing. 
- Reageert heftig met water.  

10.4. Te vermijden omstandigheden  
- Blootstelling aan vocht. 
- Invriezen. 

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende (onverenigbare) materialen 
- Zuren, inclusief organische; 
- Metalen zoals aluminium, magnesium, tin, zink en andere lichtmetalen en hun legeringen. 

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten 
- Waterstof (als gevolg van een reactie met lichtmetalen).  
 
 
RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE 

Acute orale toxiciteit: LD50 = 40 mg/kg, intraperitoneal, muis. 
LDmin = 500 mg/kg, intragastrisch, konijn. 
Letale dosis voor mensen bij orale inname is 4,95 mg/kg. 

Primaire aandoening op de huid: Veroorzaakt ernstige irritatie en chemische brandwonden van 
de huid. 

Primaire aandoening aan het oog: Veroorzaakt ernstige irritatie en chemische brandwonden aan 
het oog. 

Primaire aandoening bij inademing: De dampen (aërosols) zijn zeer irriterend voor de bovenste 
luchtwegen. 

Sensibilisatie: Er werd geen sensibiliserende werking vastgesteld. 

Kankerverwekkendheid: Geen gegevens beschikbaar.  
Mutagene effecten:  Testen uitgevoerd op dieren lieten geen mutagene effecten 

zien. In-vitro testen lieten geen mutagene effecten zien. 
Reproductieve toxiciteit:  Invloed op voortplanting of toxiciteit voor de foetus: geen 

effecten waargenomen.  
Toxiciteit specifiek doelorgaan – 
eenmalige blootstelling:  

Inademing: bijtend. 
Oraal: bijtend. 
Na huidcontact: bijtend. 

Toxiciteit specifiek doelorgaan – 
herhaalde blootstelling:  

Niet van toepassing. 

Ernst van de gevaarlijke effecten 
op het menselijk lichaam: 

Natriumhydroxide is een uiterst gevaarlijke stof voor het 
menselijk lichaam. Na contact met de huid veroorzaakt de stof 
chemische brandwonden, doordat proteïnen wordt opgelost in 
albumine. Langdurige blootstelling van de huid kan leiden tot 
zweren en eczeem. De stof heeft een sterk effect op de 
slijmvliezen en kan schade veroorzaken aan de bovenste 
luchtwegen en het longweefsel. Zelfs de kleinste hoeveelheid 
natriumhydroxide is gevaarlijk voor de ogen. 

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE 

12.1 Ecotoxiciteit 
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Acute toxiciteit voor vissen: LС50 = 45,4 mg/l, Oncorhynchus mykiss (regenboogforel) 96 u. 

LС50 = 160 mg/l, Carassius auratus (goudvis) 24 u. 
LС50 = 189 mg/l, Leuciscus idus melanotus (winde) 48 u. 
LС50 = 125 mg/l, Gambusia affinis (gambusia/muskietvis) 24, 
48, 96 u. 

Acute toxiciteit voor ongewervelde 
dieren: 

EC 40 – 240 mg/l Daphnia magna (grote watervlo). 
LC50 = 40 mg/l Ophryotrocha diadema (polychaete worm) 48 u. 

Acute toxiciteit voor micro-
organismes: 

EC50 = 22 mg/l Photobacterium phosphoreum (lichtgevende 
bacterie) 15 min. 

Overige informatie: LС50 30 – 100 mg/l, Crangon (schaaldieren) en Asteroidne 
(zeester), 48 u. 

12.2 Persistentie en 
afbreekbaarheid 

Wordt in het milieu getransformeerd. Transformatieproduct: 
natriumcarbonaat. 

12.3 Mogelijke bioaccumulatie Geen.  
12.4 Beweeglijkheid in de bodem Zeer beweeglijk in de bodem en oplosbaar in water, waar de 

ionisatie/neutralisatie plaats vindt. Dit geldt niet voor lucht.  
12.5 Resultaten van PBT- en 
zPzB-beoordeling 

Deze stof wordt niet beschouwd als persistent, bioaccumulerend 
en toxisch (PBT). Deze stof wordt niet beschouwd als zeer 
persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB). 

12.6 Andere schadelijke effecten  Geen gegevens beschikbaar. 
 
 
RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING 
13.1. Afvalverwerkingsmethoden 
- Oplossen in grote hoeveelheden water. 
- Oplossingen met een hoge pH-waarde dienen te worden geneutraliseerd alvorens te worden 
afgevoerd. 
- Neutraliseren met zuren. 
- Volg de plaatselijke en nationale regelgeving. 
 
13.2. Verontreinigde verpakking 
- Indien mogelijk, is recycling te verkiezen boven verwijdering of verbranding. 
- Reinig de verpakking met water. 
- Voer de afvalverwerking uit zoals bij een ongebruikte verpakking. 
- Volg de plaatselijke en nationale regelgeving.  
 
 
RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER 
- IATA-DGR 
UN-nummer   UN 1823 
Klasse    8 
Verpakkingsgroep  II 
ICAO- Etiketten  8 – Bijtend  
Juiste technische benaming NATRIUMHYDROXIDE, VAST 
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-IMDG 
UN-Nummer   UN 1823 
Klasse    8 
Verpakkingsgroep IMDG II 
Etiketten   8 – Bijtend  
HI/UN-nummer  1823 
EmS    F-A 
    S-B 
Milieugevaren   Maritieme verontreiniger: nee 
Juiste technische benaming NATRIUMHYDROXIDE, VAST 
 
-ADR 
UN-Nummer   UN 1823 
Klasse    8 
Verpakkingsgroep  II 
ADR/RID-Etiketten  8 – Bijtend 
HI/UN-nummer  80/1823 
Juiste omschrijving  NATRIUMHYDROXIDE, VAST 
 
-RID 
UN-Nummer   UN 1823 
Klasse    8 
Verpakkingsgroep  II 
ADR/RID- Etiketten 8 – Bijtend 
HI/UN-nummer  80/1823 
Juiste omschrijving  NATRIUMHYDROXIDE, VAST 
 
-ADN 
UN-Nummer   UN 1823 
Klasse    8 
Verpakkingsgroep  II 
ADR/RID-Etiketten  8 - Bijtend 
Juiste omschrijving  NATRIUMHYDROXIDE, VAST 
 
 
RUBRIEK 15: WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE 
15.1. Van toepassing zijnde wetten en regelgevingen 
- EG-verordening 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 18 
december 2006 inzake de Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën (REACH), zoals 
geamendeerd. 
- Richtlijn 67/548/EEG van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en 
administratieve bepalingen inzake de indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen, 
zoals geamendeerd. 
- EG-verordening 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 
december 2008 inzake de indeling, verpakking en etikettering van stoffen en mengsels, zoals 
geamendeerd. 
- Richtlijn 98/24/EG van 7 april 1998 inzake de bescherming van de gezondheid en veiligheid van 
werknemers tegen de risico’s van chemische agentia op het werk, zoals geamendeerd. 
- Richtlijn 2000/39/EG van 8 juni 2000 tot vaststelling van een eerste lijst van indicatieve 
grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling ter uitvoering van Richtlijn 98/24/EG inzake de 
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bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers tegen de risico’s van chemische agentia 
op het werk, zoals geamendeerd. 
- Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 
november 2008 inzake afvalstoffen. 
 
15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling  
Een chemische veiligheidsbeoordeling werd uitgevoerd voor deze stof. 
 
 
RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE 
16.1. Trainingsadvies 
Lees dit veiligheidsinformatieblad alvorens dit product te gebruiken. 
 
16.2 Aanbevolen beperkingen in het gebruik: 
Bij gebruik volgens de instructies zijn er geen beperkingen. 
 
16.3. Advies voor het gebruik van de in dit veiligheidsinformatieblad geboden informatie 
Dit Veiligheidsinformatieblad is alleen bedoeld voor gebruik in het land waar het voor geldt. Dit 
Veiligheidsinformatieblad naar Europees formaat en in naleving van de Europese regelgeving is niet 
bedoeld voor gebruik noch voor distributie in landen buiten de Europese Unie, met uitzondering van 
Noorwegen en Zwitserland. Veiligheidsinformatiebladen (SDS’s) voor andere landen en regio’s zijn 
verkrijgbaar op verzoek. 
De hier geboden informatie is gebaseerd op onze huidige stand van kennis van en ervaring met het 
product, maar is niet uitputtend. Het is van toepassing op het product dat aan de specificatie voldoet, 
tenzij anders aangegeven. In gevallen van combinaties en mengsels dient u zich ervan te vergewissen 
dat er geen nieuwe gevaren ontstaan. De gebruiker dient zich in elk geval te houden aan alle 
wettelijke, bestuurlijke en regelgevende procedures met betrekking tot het product, de persoonlijke 
hygiëne en de bescherming van het menselijk welzijn en het milieu. 
Verantwoordelijke leidinggevenden die dit Veiligheidsinformatieblad ontvangen, dienen ervoor te 
zorgen dat iedere persoon die dit product mogelijk kan gebruiken, hanteren, verwijderen of op enige 
wijze ermee in aanraking kan komen, de hier beschreven informatie goed heeft gelezen en begrepen. 
Merk op dat het formaat en de inhoud van een Veiligheidsinformatieblad per land kunnen verschillen, 
als gevolg van de verschillende vereisten van de diverse regelgevingen. 
 
16.4. Bronnen voor basisinformatie 
1. Chemisch Veiligheidsrapport – Natriumhydroxide, JSC «KAUSTIK», 2010. 
2. Richtlijn 67/548/ЕEG – Officieel Journaal van de Europese Unie, 1967. 
3. EG-verordening 1272/2008 Europees Parlement en Raad van de Europese Unie 16-12-2008 
4. ACGIH (Annual Reports of the Committees on TLVs and BEIs for the year 2005. ACGIH 
publication # 0106A; http://www.acgih.org/store/ProductDetail.cfm?id=1832) 
5. EG-verordening  453/2010 van 20 mei 2010 tot wijziging van EG-verordening 1907/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie inzake de Registratie, Evaluatie en Autorisatie 
van Chemicaliën (REACH). 
 
Gedrukt op 15-02-2011 


